ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
- solicitarea nr. 3502 din 28 decembrie 2020 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă
a Persoanelor Alba, înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28835 din 28
decembrie 2020;
Ţinând cont de avizul nr. _____ al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. _____.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 173 alin. 5 lit. k, art. 475 şi art.
478 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile şi completarile
ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de
Evidenţă a Persoanelor Alba, astfel:
- funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului
stare civilă se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional principal, în urma promovării în
grad profesional;
- funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul
Compartimentului financiar contabil, resurse umane, achiziții și relații publice se transformă în
inspector, clasa I, gradul profesional superior, în urma promovării în grad professional;
- funcţia publică de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului
stare civilă se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional asistent, în urma finalizării
perioadei de stagiu.
Art. 2. Statul de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor
Alba va avea structura prevăzută în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 145 din 28 iunie 2019 își
încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrulo aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și al directorul executiv al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă

a Persoanelor Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 3
Alba Iulia, 11 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de
urgenţă

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 3/11 ianuarie 2021
STAT DE FUNCȚII
al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Nr.crt.
1

Denumirea funcţiei

Clasa

Gradul
profesional

Director executiv

Numărul
de posturi
1

Biroul de Evidenţă a Persoanelor
2

Şef birou

1
Compartiment evidenţa persoanelor
3-4
Inspector
I
Superior
2
5
Consilier juridic
I
Asistent
1
6
Consilier
I
Debutant
1
Compartiment informatică
7
Consilier
Superior
1
Biroul Stare Civilă
8
Şef birou
1
9
Consilier
I
Superior
1
10 -12 Inspector
I
Superior
3
13
Inspector
I
Principal
1
14
Inspector
I
Principal
1
15
Inspector
I
Asistent
1
Compartiment financiar-contabil, resurse umane, achiziţii şi relaţii publice
16 -17 Consilier
I
Superior
2
18
Inspector
I
Superior
1
19
Consilier
I
Debutant
1
Biroul Admnistrativ
20
Şef birou
1
21
Consilier debutant
1
22
Arhivar IA
1
23
Îngrijitor
1
24-25 Şofer I
2
TOTAL
25

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 516/11 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcții al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

I. Expunere de motive
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba este instituţie publică, de
interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145 din 28 iunie 2019 a fost aprobat statul
de funcții al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba a solicitat prin adresa nr.
3502/28 decembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28835 din
28 decembrie 2020, modificarea statului de funcții, în sensul transformării a două funcţii publice
ca urmare a promovării în grad profesional de către titularii acestora şi transformării unei funcţii
publice ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de către titularul acesteia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145 din 28 iunie 2019 a fost aprobat Statul
de funcţii al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 145 din 28 iunie 2019 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al Direcţiei Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c și art. 173 alin. 5 lit. k din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
- avizul nr. _____ al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
de Date
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 3 din 11 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 518/11 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 3/11 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Statului
de funcții al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba;
- solicitarea nr. 3502 din 28 decembrie 2020 a Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă
a Persoanelor Alba, înregistrată cu nr. 28835 din 28 decembrie 2020 la registratura Consiliului
Județean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr.
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al
Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: “atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Prin adresa nr. 3502/28 decembrie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean
Alba cu nr. 28835/28 decembrie 2020 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
Alba a solicitat modificarea statului de funcţii astfel:

transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent în
inspector, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului Stare Civilă, în urma
promovării în grad profesional;

transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional principal în
inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar Contabil,
Resurse Umane, Achiziții și Relații Publice în urma promovării în grad profesional.
În conformitate cu prevederile art. 478 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “Promovarea în
grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile
publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.”

- transformarea funcţiei publice de inspector, clasa I, gradul profesional debutant
în inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului Stare Civilă, în urma
terminării perioadei de stagiu.
În conformitate cu prevederile art. 475 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “La terminarea
perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activităţii, funcţionarul public debutant va fi:
a)numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în
funcţiile publice prevăzute la art. 392, în gradul profesional asistent;
…”
Potrivit prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificarile si
completarile ulterioare, “structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi
regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, …,
se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene, …, cu avizul Direcţiei”. Pentru aprobarea
modificării statului de funcţii este necesar avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.
Modificările intervenite asupra Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor Alba nu duc la modificarea numărului total de posturi față de structura
aprobată în statul de funcţii anterior.
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.
ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia Suciu

Întocmit,
Ioana Silvia Matei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu
de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B)

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ
142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), respectiv Cad. 1;
Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7;
Cad. 7.1; Cad. 8; Cad. 8.1; Cad. 9, Cad. 9.1; Cad. 10, documentaţii realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din 11
decembrie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean
DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea

Lungă (DN 14B), având suprafaţa totală identificată de 328426 mp., din care 62287 mp.,
intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 142K, km 0+007(0+000) => km 0+952, cu suprafaţa de 13306
mp., din care 6997 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+951
având suprafaţa construită de 8 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea
de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 142 K, km 0+952=>km 0+964. Construcția C1 - pod la km
0+958, având suprafața construită de 100 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 182 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2 - Tronson DJ 142K, km 0+964 => km 8+956, cu suprafaţa de 108264 mp., din
care 6997 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+965 având
suprafaţa construită de 8 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 8+955 având
suprafaţa construită de 10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de
Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat
pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 142 K, km 8+956=>km 8+968. Construcția C1 - pod la km
8+962, având suprafața construită de 110 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 172 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3 - Tronson DJ 142K, km 8+968 => km 10+084, cu suprafaţa de 13728 mp., din
care 9640 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 8+969 având
suprafaţa construită de 10 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 10+083
având suprafaţa construită de 5 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea
de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 142 K, km 10+084=>km 10+085. Construcția C1 - pod la km
10+084, având suprafața construită de 5 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 15 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 4 - Tronson DJ 142K, km 10+085 => km 10+839, cu suprafaţa de 13728 mp., din
care 1539 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 10+086 având
suprafaţa construită de 5 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă

(DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5 - Tronson DJ 142K, km 10+839 => km 11+862, cu suprafaţa de 14321 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 11+861 având suprafaţa construită
de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 142 K, km 11+862=>km 11+865. Construcția C1 - pod la km
11+864, având suprafața construită de 20 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 34 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6 - Tronson DJ 142K, km 11+865 => km 12+285, cu suprafaţa de 4739 mp., din
care 2727 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 11+866 având
suprafaţa construită de 10 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 12+284
având suprafaţa construită de 4 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea
de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins
la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 6.1 - Tronson DJ 142 K, km 12+285=>km 12+297. Construcția C1 - pod la km
12+291, având suprafața construită de 56 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 161 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7 - Tronson DJ 142K, km 12+297 => km 12+667, cu suprafaţa de 3883 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+298 având suprafaţa construită
de 5 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 12+666 având suprafaţa construită
de 7 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 7.1 - Tronson DJ 142 K, km 12+667=>km 12+684. Construcția C1 - pod la km
12+676, având suprafața construită de 105 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 237 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;

 Cad. 8 - Tronson DJ 142K, km 12+684 => km 18+027, cu suprafaţa de 73195 mp., din
care 12098 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+685 având
suprafaţa construită de 6 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 18+026 având
suprafaţa construită de 6 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă
(DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 8.1 - Tronson DJ 142 K, km 18+027=>km 18+036. Construcția C1 - pod la km
18+032, având suprafața construită de 55 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 130 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9 - Tronson DJ 142K, km 18+036 => km 20+191, cu suprafaţa de 30168 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 18+037 având suprafaţa construită
de 6 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 20+190 având suprafaţa construită
de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63
în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 9.1 - Tronson DJ 142 K, km 20+191=>km 20+203. Construcția C1 - pod la km
20+197, având suprafața construită de 95 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 182 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
 Cad. 10 - Tronson DJ 142K, km 20+203 => km 24+855, cu suprafaţa de 64743 mp., din
care 412 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 20+204 având
suprafaţa construită de 8 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă
(DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea
UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra imobilelor
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 4
Alba Iulia, 11 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 613/11 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu
de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B)

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba, asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu
de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), ca bun aparţinând domeniului public al
judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B) este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, modificat şi
completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa nr. 1, la poziţia cu nr. 63.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 142K, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 27640/11 decembrie 2020.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;

- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 142K,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27640/11
decembrie 2020.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 4 din 11 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 643/11 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu
de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 4/11 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ
142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), respectiv Cad. 1;
Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7;
Cad. 7.1; Cad. 8; Cad. 8.1; Cad. 9, Cad. 9.1; Cad. 10, documentaţii realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din 11
decembrie 2020;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ...../.. ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu
de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B)
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, modificat şi completat prin H.G. nr. 831/2014 - anexa
nr. 1;
Drumul judeţean DJ 142K a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 63.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 142K,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 142K, km 0+007(0+000) => km
0+952, cu suprafaţa de 13306 mp., din care 6997 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă
culeea podului de la km 0+951 având suprafaţa construită de 8 mp., aferentă sectorului din
drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de
Baltă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 142 K, km 0+952=>km 0+964.
Construcția C1 - pod la km 0+958, având suprafața construită de 100 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 182 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea
de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 142K, km 0+964 => km 8+956, cu
suprafaţa de 108264 mp., din care 6997 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 0+965 având suprafaţa construită de 8 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului
de la km 8+955 având suprafaţa construită de 10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ
142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă
(DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 142 K, km 8+956=>km 8+968.
Construcția C1 - pod la km 8+962, având suprafața construită de 110 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 172 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea
de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 142K, km 8+968 => km 10+084,
cu suprafaţa de 13728 mp., din care 9640 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 8+969 având suprafaţa construită de 10 mp., iar construcţia C2 reprezintă
culeea podului de la km 10+083 având suprafaţa construită de 5 mp., aferente sectorului din
drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de
Baltă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3.1 - Tronson DJ 142 K, km 10+084=>km
10+085. Construcția C1 - pod la km 10+084, având suprafața construită de 5 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 15 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă, în extravilan, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 142K, km 10+085 => km 10+839,
cu suprafaţa de 13728 mp., din care 1539 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 10+086 având suprafaţa construită de 5 mp., aferentă sectorului din drumul
judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cetatea de Baltă,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5 - Tronson DJ 142K, km 10+839 => km 11+862,
cu suprafaţa de 14321 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km
11+861 având suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5.1 - Tronson DJ 142 K, km 11+862=>km
11+865. Construcția C1 - pod la km 11+864, având suprafața construită de 20 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 34 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în extravilan, parte din

bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6 - Tronson DJ 142K, km 11+865 => km 12+285,
cu suprafaţa de 4739 mp., din care 2727 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 11+866 având suprafaţa construită de 10 mp.,iar construcţia C2 reprezintă
culeea podului de la km 12+284 având suprafaţa construită de 4 mp., aferente sectorului din
drumul judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget Tăuni - Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6.1 - Tronson DJ 142 K, km 12+285=>km
12+297. Construcția C1 - pod la km 12+291, având suprafața construită de 56 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 161 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în intravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7 - Tronson DJ 142K, km 12+297 => km 12+667,
cu suprafaţa de 3883 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 12+298
având suprafaţa construită de 5 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 12+666
având suprafaţa construită de 7 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K: Cetatea
de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B),
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins
la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7.1 - Tronson DJ 142 K, km 12+667=>km
12+684. Construcția C1 - pod la km 12+676, având suprafața construită de 105 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 237 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în intravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8 - Tronson DJ 142K, km 12+684 => km 18+027,
cu suprafaţa de 73195 mp., din care 12098 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 12+685 având suprafaţa construită de 6 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea
podului de la km 18+026 având suprafaţa construită de 6 mp., aferente sectorului din drumul
judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8.1 - Tronson DJ 142 K, km 18+027=>km
18+036. Construcția C1 - pod la km 18+032, având suprafața construită de 55 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 130 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9 - Tronson DJ 142K, km 18+036 => km 20+191,
cu suprafaţa de 30168 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km

18+037 având suprafaţa construită de 6 mp.,iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km
20+190 având suprafaţa construită de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9.1 - Tronson DJ 142 K, km 20+191=>km
20+203. Construcția C1 - pod la km 20+197, având suprafața construită de 95 mp se află în
proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul
în suprafața de 182 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și
Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de
Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142K:
Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN
14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în extravilan, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10 - Tronson DJ 142K, km 20+203 => km 24+855,
cu suprafaţa de 64743 mp., din care 412 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 20+204 având suprafaţa construită de 8 mp., aferentă sectorului din drumul
judeţean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni Valea Lungă (DN 14B), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 63 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1;
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj,
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ
142B) - Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă (DN 14B).
DIRECTOR EXECUTIV,
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V)
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ
107V);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos
- Sânmiclăuş (DJ 107V), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 3, documentaţii realizate de
S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
27640 din 11 decembrie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean
DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V), având suprafaţa totală identificată
de 82124 mp., din care 56841 mp., intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 142N, km 0+023(0+000) => km 3+459, cu suprafaţa de 49439
mp., din care 24156 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 3+458
având suprafaţa construită de 7 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 142 N, km 3+459=>km 3+467. Construcția C1 - pod la km
3+463, având suprafața construită de 48 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 117 mp se află în

proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 – Căpâlna de Jos Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, în intravilan,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare;
 Cad. 2 - Tronson DJ 142N, km 3+467 => km 4+892, cu suprafaţa de 23521 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 3+468 având suprafaţa construită
de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările
ulterioare;
 Cad. 3 - Tronson DJ 142N, km 4+894(4+892) => km 5+376, cu suprafaţa de 9116
mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Şona, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările
ulterioare;
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea
UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra imobilelor
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 5
Alba Iulia, 12 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 749/12 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V)

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba, asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V), ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V), este
cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare, la poziţia cu nr. 199.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 142N, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 27640/11 decembrie 2020.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 142N,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27640/11
decembrie 2020.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 5 din 12 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 750/12 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V)
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 5/12 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 - Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş (DJ
107V);
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 –- Căpâlna de
Jos - Sânmiclăuş (DJ 107V), respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2, documentaţii realizate de S.C.
Topogecad S.R.L. Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din
11 decembrie 2020;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ...../.. ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 142N: DJ 107 – Căpâlna de Jos – Sânmiclăuş (DJ 107V)
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare;
Drumul judeţean DJ 142N a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 199.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 142K,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 142N, km 0+023(0+000) => km
3+459, cu suprafaţa de 49439 mp., din care 24156 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă
culeea podului de la km 3+458 având suprafaţa construită de 7 mp., aferentă sectorului din
drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 – Căpâlna de Jos – Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Jidvei, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 199 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 142 N, km 3+459=>km 3+467.
Construcția C1 - pod la km 3+463, având suprafața construită de 48 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 117 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 142N: DJ 107
– Căpâlna de Jos – Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Şona, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 199 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 142N, km 3+467 => km 4+892,
cu suprafaţa de 23521 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 3+468

având suprafaţa construită de 6 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142N: DJ 107 –
Căpâlna de Jos – Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 199 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 142N, km 4+894(4+892) => km
5+376, cu suprafaţa de 9116 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 142N:
DJ 107 – Căpâlna de Jos – Sânmiclăuş (DJ 107V), situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Şona, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 199 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj,
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 142N: DJ 107 – Căpâlna de Jos
– Sânmiclăuş (DJ 107V).
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Florin GHILEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3,
Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8; Cad. 8.1;
Cad. 9; Cad. 10; Cad. 10.1; Cad. 11, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din 11 decembrie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad
S.R.L. Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean
DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, având
suprafaţa totală identificată de 265313 mp., din care 122761 mp., intravilan, după cum urmează:

 Cad. 1 - Tronson DJ 742, km 0+011(0+000) => km 0+911, cu suprafaţa de 9923 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+910 având suprafaţa construită
de 15 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia
Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 742, km 0+911=>km 0+924. Construcția C1 - pod la km 0+918,
având suprafața construită de 157 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 191 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti
- Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 2 - Tronson DJ 742, km 0+924 => km 2+187, cu suprafaţa de 17218 mp., din
care 11591 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+187 având
suprafaţa construită de 14 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 2+187,
având suprafaţa construită de 9 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei
(DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ
al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 742, km 2+187=>km 2+200. Construcția C1 - pod la km 2+194,
având suprafața construită de 92 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 178 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti
- Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 3 - Tronson DJ 742, km 2+200 => km 4+166, cu suprafaţa de 25353 mp., din care
24285 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+925 având suprafaţa
construită de 9 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 2+187, având suprafaţa
construită de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 3.1 - Tronson DJ 742, km 4+166=>km 4+. Construcția C1 - pod la km 2+194,
având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 74 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
 Cad. 4 - Tronson DJ 742, km 4+173 => km 5+463, cu suprafaţa de 14004 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+174 având suprafaţa construită
de 8 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 5+462, având suprafaţa construită
de 10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia

Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 742, km 5+463=>km 5+468. Construcția C1 - pod la km 4+170,
având suprafața construită de 32 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 70 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
 Cad. 5 - Tronson DJ 742, km 4+468 => km 6+010, cu suprafaţa de 6096 mp., intravilan.
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 5+469 având suprafaţa construită de 11 mp.,
iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 6+009, având suprafaţa construită de 9 mp.,
aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 742, km 6+010=>km 6+015. Construcția C1 - pod la km 6+013,
având suprafața construită de 43 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 90 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană,
în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
 Cad. 6 - Tronson DJ 742, km 6+015 => km 15+875, cu suprafaţa de 143167 mp., din
care 10980 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 6+016 având
suprafaţa construită de 9 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 15+874,
având suprafaţa construită de 12 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 6.1 - Tronson DJ 742, km 15+875=>km 15+885. Construcția C1 - pod la km
15+880, având suprafața construită de 108 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 137 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti
- Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 7 - Tronson DJ 742, km 15+885 => km 16+227, cu suprafaţa de 4088 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 15+886 având suprafaţa construită
de 12 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 16+226, având suprafaţa
construită de 11 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;

 Cad. 7.1 - Tronson DJ 742, km 16+227=>km 16+234. Construcția C1 - pod la km
16+231, având suprafața construită de 64 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 85 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti
- Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 8 - Tronson DJ 742, km 16+234 => km 16+823, cu suprafaţa de 8259 mp., din care
4403 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 16+235 având suprafaţa
construită de 11 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 16+822, având
suprafaţa construită de 11 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN
74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 8.1 - Tronson DJ 742, km 16+823=>km 16+834. Construcția C1 - pod la km
16+829, având suprafața construită de 120 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 149 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti
- Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 9 - Tronson DJ 742, km 16+834 => km 17+667, cu suprafaţa de 10634 mp., din
care 10219 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 16+235 având
suprafaţa construită de 13 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN
74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 10 - Tronson DJ 742, km 17+667 => km 19+518, cu suprafaţa de 23361 mp., din
care 20106 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 19+517 având
suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN
74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al
UAT - Oraşul Abrud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
 Cad. 10.1 - Tronson DJ 742, km 19+518=>km 19+530. Construcția C1 - pod la km
19+524, având suprafața construită de 103 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 167 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G.
nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti
- Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Oraşul
Abrud, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
 Cad. 11- Tronson DJ 742, km 19+530 => km 19+704, cu suprafaţa de 2433 mp.,
intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 19+531 având suprafaţa construită
de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Oraşul Abrud,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin

domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în
favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum
judeţean”, asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 6
Alba Iulia, 13 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 867/13 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea
Funciară, ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba, asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti Roşia Montană, este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare, la
poziţia cu nr. 76.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al
ţării, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 742, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 27640/11 decembrie 2020.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art.
287 lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 742,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 27640/11
decembrie 2020.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor,
acestea nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de
proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului,
asupra imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 6 din 13 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 868/13 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 6/13 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor
tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în
favoarea UAT - Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al
Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) - Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1;
Cad. 3, Cad. 3.1; Cad. 4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 6.1; Cad. 7; Cad. 7.1; Cad. 8;
Cad. 8.1; Cad. 9; Cad. 10; Cad. 10.1; Cad. 11, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 27640 din 11 decembrie
2020;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ...../.. ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti Bălmoşeşti - Roşia Montană
Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria
funcţională de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002
privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din Judeţul Alba – Anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare;
Drumul judeţean DJ 742 a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 76.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii
administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 742,
în urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 742, km 0+011(0+000) => km
0+911, cu suprafaţa de 9923 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km
0+910 având suprafaţa construită de 15 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 742:
Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 742, km 0+911=>km 0+924.
Construcția C1 - pod la km 0+918, având suprafața construită de 157 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 191 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul

administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 742, km 0+924 => km 2+187, cu
suprafaţa de 17218 mp., din care 11591 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 2+187 având suprafaţa construită de 14 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea
podului de la km 2+187, având suprafaţa construită de 9 mp., aferente sectorului din drumul
judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană,
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 742, km 2+187=>km 2+200.
Construcția C1 - pod la km 2+194, având suprafața construită de 92 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 178 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 742, km 2+200 => km 4+166, cu
suprafaţa de 25353 mp., din care 24285 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 0+925 având suprafaţa construită de 9 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului
de la km 2+187, având suprafaţa construită de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ
742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3.1 - Tronson DJ 742, km 4+166=>km 4+.
Construcția C1 - pod la km 2+194, având suprafața construită de 58 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 74 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 742, km 4+173 => km 5+463, cu
suprafaţa de 14004 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 4+174
având suprafaţa construită de 8 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 5+462,
având suprafaţa construită de 10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4.1 - Tronson DJ 742, km 5+463=>km 5+468.
Construcția C1 - pod la km 4+170, având suprafața construită de 32 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 70 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;

- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5 - Tronson DJ 742, km 4+468 => km 6+010, cu
suprafaţa de 6096 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 5+469
având suprafaţa construită de 11 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km
6+009, având suprafaţa construită de 9 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742:
Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5.1 - Tronson DJ 742, km 6+010=>km 6+015.
Construcția C1 - pod la km 6+013, având suprafața construită de 43 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 90 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6 - Tronson DJ 742, km 6+015 => km 15+875, cu
suprafaţa de 143167 mp., din care 10980 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 6+016 având suprafaţa construită de 9 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea
podului de la km 15+874, având suprafaţa construită de 12 mp., aferente sectorului din drumul
judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană,
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6.1 - Tronson DJ 742, km 15+875=>km 15+885.
Construcția C1 - pod la km 15+880, având suprafața construită de 108 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 137 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7 - Tronson DJ 742, km 15+885 => km 16+227, cu
suprafaţa de 4088 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 15+886
având suprafaţa construită de 12 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km
16+226, având suprafaţa construită de 11 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 742:
Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr.
76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7.1 - Tronson DJ 742, km 16+227=>km 16+234.
Construcția C1 - pod la km 16+231, având suprafața construită de 64 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 85 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8 - Tronson DJ 742, km 16+234 => km 16+823, cu
suprafaţa de 8259 mp., din care 4403 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 16+235 având suprafaţa construită de 11 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea
podului de la km 16+822, având suprafaţa construită de 11 mp., aferente sectorului din drumul

judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană,
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil
cuprins la poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 8.1 - Tronson DJ 742, km 16+823=>km 16+834.
Construcția C1 - pod la km 16+829, având suprafața construită de 120 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 149 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 9 - Tronson DJ 742, km 16+834 => km 17+667, cu
suprafaţa de 10634 mp., din care 10219 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului
de la km 16+235 având suprafaţa construită de 13 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean
DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe
teritoriul administrativ al UAT - Comuna Roşia Montană, parte din bunul imobil cuprins la
poziţia cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba,
atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10 - Tronson DJ 742, km 17+667 => km 19+518,
cu suprafaţa de 23361 mp., din care 20106 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea
podului de la km 19+517 având suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul
judeţean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană,
situat pe teritoriul administrativ al UAT - Oraşul Abrud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia
cu nr. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 10.1 - Tronson DJ 742, km 19+518=>km 19+530.
Construcția C1 - pod la km 19+524, având suprafața construită de 103 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața
de 167 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor
prin Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă
MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Oraşul Abrud, în intravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu
nr. crt. 76 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin
H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 11- Tronson DJ 742, km 19+530 => km 19+704,
cu suprafaţa de 2433 mp., intravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 19+531
având suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 742: Gura
Roşiei (DN 74A) – Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Oraşul Abrud, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 76 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare.
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice
cadastrale întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni,
înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun
aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi
înscrierea categoriei de folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1),
alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de S.C. Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea
documentaţiilor tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Câmpeni, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT Județului Alba în Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 742: Gura Roşiei (DN 74A) –
Iacobeşti - Ignăţeşti - Bălmoşeşti - Roşia Montană.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba,
administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean
Alba la data de 31 decembrie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 5 lit. l din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
- anexa nr. 2 Rețeaua de drumuri județene a H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată
deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare.
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Starea de viabilitate a drumurilor județene, administrate de Consiliul
Județean Alba la data de 31 decembrie 2020, conform anexei - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, Inspectoratului Județean
de Poliție al Județului Alba - Serviciul rutier, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei
gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 7
Alba Iulia, 14 ianuarie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către
următoarea comisie de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1004/14 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din
Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor
județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie
2020 și se referă la modul de administrare, întreținere, reparare și construirea lor.
Reţeaua de drumuri judeţene din Judeţul Alba aflate în proprietatea UAT - Judeţul Alba
şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba cuprinde 53 de drumuri judeţene. Cele 53 de
drumuri judeţene însumează 906,365 km, din care 872,165 km sunt administrați de Consiliului
Judeţean Alba și 34,200 km sunt administrați de municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș,
respectiv orașele Cugir și Ocna Mureș. Din lungimea totală de drumuri județene administrate de
Consiliul Județean Alba, 30,723 km sunt administrați temporar de comunele Cetatea de Baltă,
Doștat, Daia Română, Sântimbru, Berghin, Ciugud, Săsciori, Fărău, Bucerdea Grânoasă și Lunca
Mureșului.
Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene în vederea asigurării circulaţiei
rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurării legăturilor între localităţile judeţului, centrele
economice, sociale, zone turistice, obiective istorice, rezervaţii naturale, etc., constituie o
prioritate a Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de anul 2019, lungimea reţelei de drumuri administrate de Consiliul Judeţean Alba
s-a modificat ca urmare a predării temporare în administrarea unor consilii locale.
Prin Programele de investiții și de întreţinere periodică a reţelei de drumuri, starea de
viabilitate a drumurilor judeţene administrate de Consiliul Județean Alba, s-a îmbunătăţit.
Starea de viabilitate a drumurilor administrate de Consiliul Judeţean Alba, la data de 31
decembrie 2020, este prezentată în anexa - parte integrantă a hotărârii Consiliului Județean Alba
privind aprobarea stării de viabilitate a drumurilor județene.
II. Descrierea situaţiei actuale
Viabilitatea unui drum este calitatea acestuia de a asigura condiții necesare desfășurării
normale, fără întreruperi, pe tot parcursul anului, a circulației rutiere. Starea de viabilitate a
drumurilor județene din județul Alba asigură date despre starea tehnică a acestora și creșterea
siguranței circulației.
Consiliul județean, în calitate de administrator al drumurilor județene are obligația de a
încadra anual drumurile publice în categorii diferențiate, după natura îmbrăcăminții și starea lor
tehnică.
Starea de viabilitate a drumurilor județene din județul Alba cuprinde următoarele date:
 indicativul, denumirea și traseul drumului;
 lungimea totală a drumului;
 lungimea pe sectoare de drum;
 tipuri de îmbrăcăcăminte pe sectoare de drum;
 lățimea drumului;
 noduri și variante;
 categoria;
 starea tehnică.
Serviciul Programe, Lucrări, Întreținere Drumuri, prin personalul de specialitate verifică
și contată în teren starea tehnică a fiecărui drum, întocmind la sfârșitul fiecărui an starea tehnică
și de viabilitate a fiecărui drum.

Structura drumurilor județene la nivelul județului Alba este redată în tabelul de mai jos,
după cum urmează:
Categoria
Lungimea
Lungimea sectoarelor pe tipuri de
de
totală a
Îmbrăcăminți -kmdrum
sectorului de
U.M.
drum
Îmbrăcăminte
Pietruite
Pământ
județean
asfaltică
-kmDrumuri
Km
663.670
178.560
29.935
judeţene
872,165
administrate
%
76.094%
20.473%
3.432%
de CJA
În ceea ce privește starea actuală de viabilitate a drumurilor județene - starea tehnică, urmare
diagnosticărilor realizate, constatăm că prin lucrările realizate s-a reușit păstrarea unei proporții
acceptabile a viabilității drumurilor județene, aceasta datorându-se faptului că resursele financiare au
fost îndreptate cu precădere către realizarea de lucrări specifice precum întreținere curentă, covoare
asfaltice, reparații asfaltice așa cum se va constata în continuare.
Starea tehnică a drumurilor județene:
Lungimea
Starea tehnică a drumurilor județene
Categoria
totală a
de drum
sectorului
de drum
Foarte
Bună
Medie
Rea
Impracticabilă
județean
bună
-kmTOTAL DJ
872,165
11,567
611,667
169,458
58,488
20,985
100%
1,326%
70,132%
19,430%
6,706%
2,406%
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 15/23 ianuarie 2020 privind aprobarea Stării
de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la
data de 31 decembrie 2019
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 5 lit. l din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 5 şi art. 33 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7, art. 22, art. 24 și art. 59 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. 1, art. 4, art. 5 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
- anexa nr.2 Rețeaua de drumuri județene din H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată
deschise circulației publice, cu modificările și completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 7 din 14 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 1005/14 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba,
administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 7/14 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul de
aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene
din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ......./....... ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din
Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020
Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene în vederea asigurării circulaţiei
rutiere în condiţii de siguranţă şi confort, asigurării legăturilor între localităţile judeţului, centrele
economice, sociale, zone turistice, obiective istorice, rezervaţii naturale, etc., constituie o
prioritate a Consiliului judeţean Alba.
Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Alba se reflectă în anexa nr. 1 a H.G. nr.
540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările
ulterioare. Lungimea totală a drumurilor județene este de 906,365 km, din care 872,165 km sunt
administrați de Consiliului Judeţean Alba și 34,200 km sunt administrați de municipiile Alba
Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, respectiv orașele Cugir și Ocna Mureș. Din lungimea totală de drumuri
județene administrate de Consiliul Județean Alba, 30.723 km sunt administrați temporar de
comunele Cetatea de Baltă, Doștat, Daia Română, Sîntimbru, Bergin, Ciugud, Săsciori, Fărău,
Bucerdea Grînoasă și Lunca Mureșului.
Comparativ cu anul 2019, starea drumurilor judeţene administrate de Consiliul județean
Alba se prezintă astfel:
 după starea de viabilitate
2019
2020
Nr.
Stare de
Lungime
% din lungimea
Lungime
% din lungimea
crt.
viabilitate
-Kmtotală
-Kmtotală
1 FB – foarte bună
0,000
0,000%
11,567
1,326%
2 B – bună
621,934
71,309%
611,667
70,132%
3 M – medie
148,148
16,986%
169,458
19,430%
4 R – rea
81,098
9,298%
58,488
6,706%
5 I – impracticabilă
20,985
2,406%
20,985
2,406%
Total
872,165
100%
872,165
100%


după suprafața de rulare
2019

Nr.
crt.
1
2
3

Suprafața de rulare
Drumuri cu îmbrăcăminte
modernă (asfaltică şi/sau beton)
Drumuri pietruite
Drumuri de pământ
Total

2020

654,330

% din
lungimea
totală
75,023%

186,600
31,235
872,165

21,395%
3,581%
100%

Lungime
-Km-

663,670

% din
lungimea
totală
76,094%

178,560
29,935
872,165

20,473%
3,432%
100%

Lungime
-Km-

Factorii care au dus la situația actuală sunt reprezentati de lucrările de investiții și
întreținere, acestea contribuind la îmbunătăţirea nivelului de viabilitate a unor tronsoane de drum
județean.

În anul 2021 vor continua lucrările începute în anul 2019 și anul 2020, la următoarele
obiective de investiții:
 Consolidare pod pe DJ 705B peste râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos,
Județul Alba;
 Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ704) - Săliștea (DJ705E);
 Consolidare corp drum judetean DJ 107 K: Galda de Jos-Mesentea-Benic-Intregalde,
Jud. Alba km 17+700 - 23+700;
 Modernizare drum județean DJ142L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B), km
16+850 - 21+222;
 Consolidare pod peste râul Mureș pe DJ107E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D), Km 3+895;
 Consolidare pod pe DJ 106E peste râul Sebeș, km 52+150;
 Reabilitare și consolidare drum județean DJ107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria Straja - Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel - Lunca
Târnavei - Şona - Jidvei - Sântămărie - Cetatea de Baltă - limita Judeţul Mureş, km
2+112 - 4+182;
 Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ107H-drum de acces la
Centrul de Management al deșeurilor Galda de Jos), tronson km 0+000 - 0+672;
 Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km 2+600, Județul Alba;
 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunei Pianu și Săsciori, Județul Alba pe
DJ704A.
După finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiții menționate mai sus, sectoarele de
drum vor trece de la starea de viabilitate actuală la starea de viabilitate foarte bună.
Starea de viabilitate a drumurilor administrate de Consiliul județean Alba la 31
decembrie 2020, este prezentată în Anexa, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Conform art. 22 al O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ”administrarea drumurilor judeţene se asigură de către
consiliile judeţene”. De asemenea art. 40 prevede că ”drumurile trebuie să fie semnalizate şi
menţinute în stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă de către
administratorul drumului”.
Față de cele de mai sus și în conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare, se propune aprobarea Stării de viabilitate a
drumurilor județene, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2020,
prezentată în Anexa, parte integrantă a proiectului de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
ing. Perța Floare

Întocmit, Cristea Monica

Anexă la Proiectul de hotărâre a Consiliului
Judeţean Alba nr. 7/14 ianuarie 2021

CONSILIUL JUDETEAN ALBA
DIRECTIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI ÎNTREȚINERE DRUMURI

STAREA DE VIABILITATE
a drumurilor judetene administrate de Consiliul Judeţean Alba la 31 decembrie 2020
Nr.
crt.
1
1

2

3
4
5

6

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.2
3
4
0+000
7+540
DJ 103 E: DN 1 - Gârbova de Jos - Gârboviţa 9.390
7+540
Gârbova de Sus
9+390
0+000
DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu
9+200
13.200
de Sus - limită Judeţul Cluj
9+200
13+200
47+865
4.300
DJ 106 E: limită Judeţul Sibiu - Dobra - Şugag
52+165
DJ 106 F: DN 1 (Camping Cut) - Câlnic - Reciu 0+000
16.675
Gârbova - limită Judeţul Sibiu
16+675
0+000
DJ 106 I: DN 1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard
21.526
21+526
- Ghirbom - DJ 107 (Berghin)
28.719 1+210
12+750
12+750
18+029
DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba 18+029
Secăşel - DJ 107
24+700
24+700
29+929
Denumirea şi traseul drumului

1

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

5

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8

7.540

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica
9

6.00

10

11

K

FB

E

R

M

B

H

M

DN1
1.850
9.200

5.00
6.00
DN1

4.000

6.00

4.300

6.00

DN 1; DN
67 C

M

B

16.675

6.00

DN1

M

B

21.526

6.00

DN 1; DJ
107

M

B

11.540

6.00

M

B

5.279

6.00

T

M

L

M

M

B

6.671
5.229

6.00
6.00

DN 1; DJ
107

Nr.
crt.

Denumirea şi traseul drumului

1

2

7 DJ 106 L: Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş
8 DJ 106 M: Cut (DN 1) - Câlnic
DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja
- Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza 9
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Judeţul Mureş
DJ 107 A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr 10 Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana
- Sărăcseu - limită Judeţul Hunedoara

DJ 107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu 11
Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş

12

13

14

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7

DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mureş - Vama
Seacă - Fărău - Şilea - limită Judeţul Mureş

DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Băgău Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107D)

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.3
4
0+000
16.300
16+300
0+000
3.300
3+300
2+112
47+760
72.888

22.000

20.893

26.210

19.825

Drum
pietruit

5

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8

4+018
8+045
8+045
29+925
0+000
11+550
11+550
18+106
18+106
22+000
0+000
10+253
12+953
23+593
0+000
3+340
8+450
30+100
30+100
31+320
2+550
22+375

2

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica

16.300

6.00

9
DJ 107; DJ
106 I

3.300

6.00

DN 1

45.648

6.00

10

11

M

B

M

B

M

B

M

B

M

FB

M

B

M

B

E

M

M

B

M

B

M

B

M

B

M

B

K

B

M

B

DN 1; DN
14 B

50+760
78+000

25.907

Drum
asfaltat

27.240

6.00

4.027

6.00
DN 7

21.880

6.00

11.550

6.00
6.556

6.00

3.894

6.00

10.253

6.00

10.640

6.00

3.340

6.00

21.650

6.00
1.220

19.825

DN 1, DN
14 B

DN 1; DJ
107; DN 7

DN 1; DJ
107 E

6.00
6.00

DN 1; DJ
107 D

Nr.
crt.
1
15

16

17

18

19

20
21

22
23

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.2
3
4
0+000
DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Războieni Cetate 9.860
Lunca Mureşului - limită Judeţul Cluj
9+860
0+000
3+909
DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mureş) - Noşlac 3+909
19.437
Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud 14+537
limită Judeţul Mureş
14+537
19+437
0+000
DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău 2+374
18.210
Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN 74)
2+374
18+210
3+000
11+440
DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ 11+440
Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti Cătun 40+000
75.420
Cojocani - Valea Barnii - Bârleşti - Mogoş - Valea
40+000
Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - Coleşeni 56+310
Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)
56+310
78+420
0+000
DJ 107 K: Galda de Jos ( DJ 107 H) - Mesentea 17+700
37.500
Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei - Modoleşti 17+700
Întregalde - Ivăniş - Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti)
37+500
DJ 107 L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi - Teleac
0+000
5.150
5+150
(DJ 107)
DJ 107 M: limită Judeţul Cluj - Rimetea - Colţeşti 42+000
25.000
Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ
67+000
107 I)
0+000
2.600
DJ 107 N: DN 1 - Mirăslău - Cicău
2+600
0+000
DJ 107 U: Băcăinţi (DJ 107 A) - Ceru Băcăinţi
7.000
(DC61)
7+014
Denumirea şi traseul drumului

3

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

5

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8

9.860

6.00

3.909

6.00

10.628

6.00

4.900

6.00
2.374

6.00

15.836

6.00

8.440

6.00
28.560

6.00

16.310

6.00

22.110

6.00

17.700

6.00
19.800

6.00

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica
9
DJ 107 D;
DN 15

DJ 107 D

DN 1; DJ
107 K; DN
74

DN 1; DN
74

DJ 107 H;
DJ 107 I

10

11

M

B

M

B

T

M

M

B

L

M

M

B

M

B

L

B

L

M

M

B

M

B

H

M

5.150

6.00

DJ 107 B;
DJ 107

M

B

25.000

6.00

DN 75; DJ
107 I

M

B

2.600

6.00

DN 1

M

B

7.000

6.00

DJ 107 A

M

B

Nr.
crt.
1
24

25

26

27

28

29

30

31

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.2
3
4
0+000
15.000 3+150
DJ 107 V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107 D
3+150
15+000
0+000
0+650
DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Păgida - Gâmbaş 10.909 0+650
3+909
Aiud (DN 1)
3+909
10+909
0+000
DJ 141 C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
13.000 8+000
Dealului - limită Judeţul Sibiu
8+000
13+000
0+000
DJ 141 D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat - limită
10+295
12.400
Judeţul Sibiu
10+295
12+400
0+000
1+200
DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - limită Judeţul Sibiu
6.070
(Broşteni)
1+200
6+070
11+612
3.350
DJ 142 B: limită Judeţul Sibiu - Cetatea de Baltă
14+962
0+000
7+000
DJ 142 K: Cetatea de Baltă (DJ 142B) - Tătârlaua 30.750 7+000
Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea Lungă
20+450
(DN 14 B)
20+450
30+750
0+000
DJ 142 M: DJ 107 (Halta Balcaciu) - Bălcaciu 6+700
12.200
Valea Lungă (DJ 142 K)
6+700
12+200
Denumirea şi traseul drumului

4

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

5

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8

3.150

6.00
11.850

6.00

0.650

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica
9

10

11

DJ 107; DJ
107 D

T

M

K

B

M

B

M

B

M

B

M

B

H

M

M

B

M

M

M

B

E

I

T

M

M

B

L

M

M

B

M

B

E

I

6.00
DJ 107 E,
DN 1

3.259
7.000

6.00

8.000

6.00
DN 14 B
5.000

6.00

10.295

6.00
DJ 106 I

2.105

6.00

1.200

6.00
DJ 141 C
4.870

6.00

3.350

6.00

7.000

6.00
13.450

6.00

10.300

6.00

6.700

6.00

DJ 107

DJ 107;
DN 14 B

DJ 107
5.500

6.00

Nr.
crt.
1

32

33

34
35
36

37

38

39

40

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.2
3
4
0+000
2+000
2+000
DJ 142 N: DJ 107- Căpâlna de Jos - Sânmiclăuş 5.150
(DJ 107 V)
3+350
3+350
5+150
0+000
DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai - Rădeşti 15+100
21.350
Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud - Zărieş - Gara
15+100
Podu Mureş (DN 14 B)
21+350
DJ 142 P: Crăciunelu de Jos (DN 14 B) - Bucerdea
0+000
3.800
Grânoasă
3+800
0+000
6.700
DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava - Câlnic
6+700
1.250 0+000
DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir
1+250
0+000
0+280
0+280
DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de
24.393
Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C (Sebeşel)
5+050
5+050
24+393
0+000
5.000
DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Săliştea (DJ 705 E)
5+000
30+500
41+200
DJ 705: limită Judeţul Hunedoara - Almaşu de
17.628 41+200
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
46+828
46+828
48+128
0+000
DJ 705 B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704 A) 12.148 4+350
Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A)
4+350
12+148
Denumirea şi traseul drumului

5

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

5

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8

2.000

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica
9

6.00
1.350

6.00

1.800

6.00

15.100

6.00
6.250

6.00

DJ 107

DJ 107 E;
DN 14 B

10

11

M

B

E

R

M

B

M

B

E

M

3.800

6.00

DN14B

M

B

6.700

6.00

DN 67 C;
DJ 106 F

M

B

1.250

6.00

DN 7

M

B

0.280

6.00

M

B

L

R

M

B

L

M

T

M

T

R

M

B

L

M

M

B

4.770

6.00

19.343

6.00
5.000

4.00

10.700

6.00

5.628

6.00

1.300

6.00
4.350

7.798

DN 7; DN
67 C

6.00
6.00

DJ 704; DJ
705 E

DN 74

DN 7; DJ
704 A; DJ
107 A

Nr.
crt.

Denumirea şi traseul drumului

1

2

DJ 705 D: limită Judeţul Hunedoara (km.7+700) 41 Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia - Almaşu
Mare - limită Judeţul Hunedoara (km. 33+100)
42 DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea

43

DJ 705 H: Cheile Cibului (DJ 705 D) - Glod Nădăştie (DJ 705 D)

DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) - Iacobeşti 44
Ignăţeşti - Balmoşeşti - Roşia Montană

45

DJ 750: Gârda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa Gheţar

46 DJ 750 A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol
47

DJ 750 B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti Poiana Vadului

DJ 750 C: Sălciua de Sus (DN 75) - Dealu Caselor 48 Valea Largă - Vale în Jos - Ponor - Râmeţ - Valea
Mănăstirii - Geoagiu de Sus - Stremţ - Teiuş (DN 1)

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.3
4
7+700
21+600
25.400 26+100
26+100
33+100
0+000
4.800
4+800
0+000
2+335
4.665
2+335

19.415

25.000

3.500
10.500

41.260

4+665
0+000
6+400
6+400
9+660
9+660
19+415
0+000
16+720
16+720
25+000
0+000
3+500
0+000
10+500
0+000
0+600
0+600
15+000
27+500
28+500
28+500
35+530
35+530
44+760
44+760
53+760

6

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

5
13.900

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8
4.00

4.500

5.00

7.000

3.00

4.800

6.00
2.335

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica
9

DJ 705

DN 7

5.00

10
T

11
M

L

R

H

R

M

B

H

I

DJ 705 D
2.330

5.00

T

M

6.400

6.00

M

B

L

R

T

M

M

B

H

I

3.260

6.00

9.755

6.00

16.720

4.00

DN 74 A

DN 75
8.280

4.00

3.500

6.00

DN 75

M

B

10.500

5.00

DN 75

T

M

0.600

5.00

M

B

14.400

3.50

L

R

1.000

3.50

H

R

H

R

7.030

3.50

DN 75; DN
1

9.230

5.00

M

B

9.000

6.00

M

B

Nr.
crt.
1
49
50
51

52

53

Lungimea Sectorul
drumului de drum
km.
km.2
3
4
0+000
2.000
DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop
2+000
0+000
3.000
DJ 750 F: DN 75 - Poşaga de Jos
3+000
0+000
5.000
DJ 750 G: DN 75 - Ocoliş
5+000
40+600
DJ 762: limită Judeţul Hunedoara - Dealu Crişului 46+300
23.300
Valea Maciului - Mărteşti - Vidra - Lunca de Jos 46+300
Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN 75)
63+900
1.917 0+000
DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu
1+917
872.165
TOTAL
Denumirea şi traseul drumului

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

5

6

Latimea
Drum
drumului
pămănt
ml.
7
8

Noduri şi
Stare
Categoria
variante
tehnica
9

10

11

3.50

DN 75

E

R

3.000

6.00

DN 75

T

M

5.000

4.00

DN 75

T

M

L

R

M

B

M

B

2.000

5.700

6.00
DN 75

17.600

6.00

1.917

6.00

663.670

178.560

DJ762

29.94

Starea tehnica:
F.B. pentru drumuri în stare FOARTE BUNĂ
11.567 km
1.326%
B pentru drumuri în stare BUNĂ
611.667 km
70.132%
M pentru drumuri în stare MEDIE
169.458 km
19.430%
R pentru drumuri în stare REA
58.488 km
6.706%
I pentru drumuri IMPRACTICABILE
20.985 km
2.406%
TOTAL
872.165 km
100.000%
Categoria:
M Drumuri asfaltate în stare bună (beton asfaltic, macadam asfaltic, macadam cu tratament dublu, balast bituminat, beton de ciment)
K Drumuri pavate (cu calupuri, cu pavele normale sau abnorme) în stare bună. Drumuri macadamizate şi împietruite în stare bună
T Drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şi impietruite în stare mediocră, care impun schimbări de viteză pe cca. 20% din parcurs. Drumuri de pământ
şi terasamente în stare bună. Drumuri pavate cu piatra brută, bolovani de râu şi nisipate, în stare bună
Drumuri impietruite cu piatră spartă, pietriș sau macadamizate şi pavate cu piatră şi bolovani de râu, în stare mediocră. Drumurile din categoria K şi T
L
cu declivități ce impun schimbări de viteză pe cca. 40% din parcurs.
E Drumuri a căror stare impune schimbări de viteza pe cca. 70% din parcurs. Drumuri de pamânt şi terasamente, în stare mediocră. Drumuri pavate cu
bolovani de râu sau cu piatră, în stare rea.
H Toate celelalte drumuri cu o stare de viabilitate sau care prezintă declivități ce nu permit circulația cu viteze mai mari de 15 km/ora pe toată lungimea lor
Șef serviciu,
ing. Floare PERȚA

Director executiv,
ing. Ioan BODEA
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CONSILIUL JUDETEAN ALBA
DIRECTIA GESTIONAREA PATIRIMONIULUI
Serviciul Programe, Lucrări, Întreținere Drumuri

Sectoare de drumuri județene administrate de orașe și municipii

Nr.
crt.

Poziție km

Denumirea drumului

Total
km

Administrator

1

DJ 106 K: Sebeş (DN 1) - Daia Română - Ohaba Secăşel - DJ 107

km. 0+000 - 1+210

1.210

Municipiul
Sebeş

2

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja
- Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Judeţul Mureş

km. 0+000 - 2+112

2.112

Municipiul
Alba Iulia

3

DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria - Straja
- Berghin - Colibi - Secăşel - Cergău Mare - Veza km. 47+760 - 50+760
Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Şona - Jidvei Sântămărie - Cetatea de Baltă - limită Judeţul Mureş

3.000

Municipiul
Blaj

4

DJ 107 A: Alba Iulia - Părău lui Mihai - Vurpăr Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu Blandiana - Sărăcsău - limită Judeţul Hunedoara

km. 0+000 - 4+018

4.018

Municipiul
Alba Iulia

5

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drâmbar - Şeuşa Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos - DN 7

Km 10+253-12+953

2.700

Municipiul
Alba Iulia

6

DJ 107 D: Unirea II (DN 1 E) - Ocna Mureş Vama Seacă - Fărău - Şilea - limită Judeţul Mureş

km. 3+340 - 8+450

5.110

Oraşul Ocna
Mureş

7

DJ 107 E: Aiud (DN 1) - Ciumbrud - Băgău Lopadea Nouă - Hopârta - Vama Seacă (DJ 107 D)

km. 0+000 - 2+550

2.550

Municipiul
Aiud

km. 0+000 - 3+000

3.000

Municipiul
Aiud

8

9

DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti Cătun Cojocani - Valea Barnii - Bârleşti - Mogoş - Valea
Albă - Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - Coleşeni Bucium Sat - DN 74 (Cerbu)
DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir

km. 1+250 -11+750
TOTAL

Lungimea totală a sectoarelor de drumuri judeţene administrate de oraşe şi municipii:

Director executiv,
Ioan BODEA

10.500 Oraşul Cugir
34.200

34.200 km

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul
Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar
a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare;
- solicitarea nr. 7710/16 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28124/17 decembrie 2020 privind lista
cu dotările independente din fondul IID achiziţionate şi recepţionate de către SC APA CTTA SA
Alba şi adresa nr. 265/13 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 859/13 ianuarie 2021;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/9 decembrie 2020 privind
execuţia lucrărilor de construcţii din fondul IID aferente investiţiei „Reabilitare alimentare cu
apă potabilă sistem zonal sursa râul Sebeş - Judeţul Alba”.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin. 1 lit. a, art. 289-290, art. 302305 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin
H.G. nr. 1031/1999;
- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2861/2009;
- H.G. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
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 şi completările ulterioare
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile - proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către S.C. APA CTTA S.A., ca urmare a realizării
unor lucrări de investiţii, după cum urmează:
1.1 pentru bunul imobil „Construcţie şi teren aferent Staţiei de pompare apă brută
Petreşti Q = 950 l/s”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 93 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 436.882,76 lei la valoarea de 910.520,19
lei (valoarea staţiei). Coloana 5 a poziţiei nr. crt. 93 din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba va avea următorul conţinut: „910.520,19 staţia, 4.209,83
clădirea, 98.120,87 terenul, 1.012.850,89 total ”, conform anexei la prezenta hotărâre;
1.2 pentru bunul imobil „Conductă de aducţiune Alba Iulia - Staţia de pompare Galda de
Jos, inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de
râuri şi căi ferate)”, cuprins la poziţia cu nr. crt. 99 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 3.918.097,41 lei la valoarea de
4.613.231,21 lei; Coloana 5 a poziţiei nr. crt. 99 din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba va avea următorul conţinut: „4.613.231,21” , conform
anexei la prezenta hotărâre;
1.3 pentru bunul imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei SăscioriSebeşel Q= 1000 l/s” cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, de la valoarea de 12.643.679,52 (staţia) la valoarea de
12.665.553,52 lei; Coloana 5 a poziţiei nr. crt. 142 din Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba va avea următorul conţinut: „12.665.553,52 staţia,
1.034.067,25 clădirea, 761.026,54 terenul, 14.460.647,31 total ”, conform Anexei la prezenta
hotărâre.
Art. 2. Bunurile imobile identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în anexa
nr. 2 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008, vor avea următoarele valori de inventar:
2.1 la poziţia cu nr. crt. 2 - Staţie de pompare apă brută Petreşti (Q = 950 l/s) , valoarea
de 910.520,19 lei;
2.2 la poziţia cu nr. crt. 10 - Conducta de aducţiune Alba Iulia - staţie de pompare Galda
de Jos, inclusiv construcţiile auxiliare (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de râuri şi
CF) şi teren aferent S=180 mp , valoarea de 4.613.231,21 lei;
2.3 la poziţia cu nr. crt. 44 - Stație de tratare a apei Săsciori - Sebeşel (Q = 1000l/s),
valoarea de 12.665.553,52 lei;
Art. 3. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act
adițional.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA ALBA”, S.C. APA CTTA S.A Alba, Direcției
juridică şi administraţie publică, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și
bugete din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 8
Alba Iulia, 14 ianuarie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisiade specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 8/14 ianuarie 2021
Datele de identificare ale bunurilor imobile cuprinse la poziţiile nr. 93, 99 şi 142 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba
Secţiunea I
Bunuri imobile
Nr.
Codul
Denumirea
Elementele de identificare
Anul
Valoarea de
Situaţia
Crt.
de
Bunului
dobândirii
inventar juridică actuală
Clasificare
sau, după
-lei Denumire act
caz, al
proprietate sau
dării în
alte acte
folosinţă
doveditoare
0
1
2
3
4
5
6
93.
1.8.12. Construcţie şi teren
Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, judeţul Alba, în zona
1979
910.520,19 Domeniul public
aferent Staţiei de
„La cazarmă”, compus din: clădirea staţiei de pompare, cu instalaţiile
staţia, al judeţului Alba
pompare apă brută
hidraulice şi agregatele de pompare.
4.209,83 potrivit H.G. nr.
Petreşti
Teren aferent, în suprafaţă totală de 4.188,12 mp, din care construit 106
clădirea, 974/2002 cu
Q = 950 l/s
mp.
98.120,87 modificările și
Debit Q = 950 l/s.
terenul, completările
1.012.850,89 ulterioare şi
total Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. …./2020
99.
1.8.6.
Conductă de aducţiune Face legătura între ramificaţia Partoş - Hoherie şi Staţia de pompare
1982
4.613.231,21 Domeniul public
Alba Iulia – Staţia de Galda de Jos, având lungimea de 17.435 ml şi fiind realizată din tuburi
al judeţului Alba
pompare Galda de Jos, de oţel cu diametrul nominal de 800 mm. Suprafaţa totală construită
potrivit H.G. nr.
inclusiv construcţiile este de 180 mp.
974/2002 cu
auxiliare aferente
modificările și
(cămine, traversări de
completările
râuri, văi, subtraversări
ulterioare şi
de râuri şi căi ferate)
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. …./2020
142.
1.8.6.
Construcţii şi teren
Imobil situat în extravilanul comunei Săsciori, Judeţul Alba, în
2004
12.665.553,52 Domeniul public
aferent Staţiei de
localitatea Sebeşel, compus din: staţie de filtre cu instalaţiile şi utilajele
staţia, al judeţului Alba
tratare a apei Săsciori- aferente, pavilion de exploatare, trei decantoare radiale, staţie de
1.034.067,25 potrivit H.G. nr.
Sebeşel Q= 1000 l/s
reactivi şi clorinare, bazine de stocare şi dizolvare, atelier şi magazie.
clădirea, 974/2002 cu
Debit Q = 1000 l/s.
761.026,54 modificările și

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0

1

2

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
Terenul aferent, în suprafaţă totală de 32673 mp, se compune din:
- incinta staţiei, în suprafaţă de 23260 mp, înscris în C.F. nr. 74396
Săsciori cu nr. cadastral 74396, pe care sunt edificate 11clădiri având
suprafaţa totală construită de 5067 mp, nr. cadastral 74396 -C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11;
- teren împrejmuit în suprafaţă de 280 mp, înscris în CF 74398 Săsciori
- drum de acces, în suprafaţă de 5802 mp, înscris în C.F. nr. 70488
Săsciori cu nr. cadastral 70488;
- teren pentru tratarea nămolurilor, în suprafaţă de 3331 mp, înscris în
C.F. nr. 70487 Săsciori cu nr. cadastral 70487.

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al
proprietate sau
dării în
alte acte
folosinţă
doveditoare
4
5
6
terenul, completările
14.460.647,31 ulterioare şi
total Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. …./2020

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1052/14 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri
proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către
Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de
investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea modificării valorii de inventar a
unor bunuri proprietate publică a Judeţului Alba , concesionate către Societatea Comercială APA
CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii.
Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea APA CTTA SA, prin contractul nr. 1969-12770/2008. Operatorul
regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând domeniului public şi
privat al Judeţului Alba.
Operatorul regional a efectuat lucrări de construcţii din fondul IID, aferente investiţiei
„Reabilitare alimentare cu apă potabilă sistem zonal sursa râul Sebeş- Judeţul Alba”, care
majorează valorile de inventar a mai multor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judeţului
Alba, concesionate către SC APA CTTA SA.
II. Descrierea situaţiei actuale
Operatorul regional al Serviciului de alimentare cu apă potabilă a județului Alba, S.C.
APA CTTA S.A. Alba, are în concesiune, ca titular al Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1969-12770/2008, bunuri aparținând
domeniului privat al Județului Alba.
Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor) din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 –
„Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de Operator trebuie
returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (denumit fond
IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea
procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Consiliul
Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit
după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsate în
fondul IID. SC APA CTTA SA a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai
multe investiții la bunurile imobile proprietate publică a Judetului Alba, investiții recepționate
conform H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b, art. 191 alin1 lit. a, art. 289-290, art. 302-305
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 871 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin
H.G. nr. 1031/1999;
- Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2861/2009;
- H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- solicitarea nr. 7710/16 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28124/17 decembrie 2020 privind lista
cu dotările independente din fondul IID achiziţionate şi recepţionate de către SC APA CTTA SA
Alba şi adresa nr. 265/13.01.2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba, înregistrată la
registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 859/13.01.2021;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/09 decembrie2020
privind execuţia lucrărilor de construcţii din fondul IID aferente investiţiei ”Reabilitare
alimentare cu apă potabilă sistem zonal sursa Râul Sebeş-Jud. Alba”.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 8 din 14 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1053/14 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul
Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA S.A. Alba, ca urmare a
realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 8/14 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind modificarea valorii de
inventar a unor bunuri proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de
Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare;
- solicitarea nr. 7710/16 decembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 28124/17 decembrie 2020 privind lista
cu dotările independente din fondul IID achiziţionate şi recepţionate de către SC APA CTTA SA
Alba şi adresa nr. 265/13 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA SA Alba,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 859/13 ianuarie 2021;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/9 decembrie 2020 privind
execuţia lucrărilor de construcţii din fondul IID aferente investiţiei „Reabilitare alimentare cu
apă potabilă sistem zonal sursa râul Sebeş - Judeţul Alba”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr.
/14 ianuarie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri proprietate
publică a UAT - Judeţul Alba, concesionate către Societatea Comercială APA–CTTA S.A.
Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire,
Dezvoltare
Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, privind inclusiv serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare. Aceste atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului.
Consiliul Judeţean Alba a delegat gestiunea serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare către Societatea Comercială APA CTTA SA prin contractul nr. 1969-12770/2008.
Operatorul regional SC APA CTTA SA are în concesiune mai multe bunuri aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba. Conform Capitolului II- Finanţarea Lucrărilor (investiţiilor)
din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008 – „Dispoziţii speciale- partea comună”, dividendele şi redevenţa plătite de
Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi
Dezvoltare (denumit fond IID). Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a
asigura eficientizarea procesului de rambursare a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din
surse proprii, Consiliul Judeţean Alba în calitate de Autoritate Delegantă este de acord ca
întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor
legale, să fie direct vărsate în fondul IID.
SC APA CTTA SA a efectuat din Fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, mai multe
investiții la bunurile imobile proprietate publică a Judetului Alba, investiții recepționate conform
H.G. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Astfel, prin adresa nr. 7710/16.12.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
28124/17.12.2020, Societatea Comercială APA CTTA SA Alba transmite Procesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7511/09.12.2020, privind execuţia lucrărilor de construcţii
din fondul IID aferente investiţiei “Reabilitare sistem zonal sursa râul Sebeş-jud. Alba”.
Lucrările executate, în sumă de 1.190.645,23 lei ( fără TVA) lei la obiectivul
“Reabilitare sistem zonal sursa râul Sebeş-Jud. Alba”, au constat în:
 Instalaţie de dozare hipoclorit de sodium din Staţie de reclorinare F1-Bărăbanţ
compusă din :pompă dozatoare Q=5L/H, filtru cu sensor nivel, furtun refulare în
valoare de 4.324,00 lei
 Reabilitare supratraversare rau Ampoi:
Montat vana future DN 600 PN16-2 buc; montat compensator de montaj DN 600
PN16-2 buc; montat vana future DN 400 PN16-2 buc;montat compensator de
montaj DN 400 PN16-2buc; montat teava sudata elicoidal DN 800mm-156 ml,etc,
în valoare de 178.436,58 lei
 -Materiale :
Piesa remediere conducta PAFSIN DN 1100 mm-1 buc;
Piesa remediere conducta PAFSIN DN 800 mm -1 buc;
Piesa remediere conducta PAFSIN DN 600 mm -3 buc;
Piesa remediere conducta PAFSIN DN 400 mm -1 buc;
Compensator de montaj DN 400 PN16 AVK-2 buc;
vana future DN 400 PN16-2 buc;
compensator de montaj DN 600 PN16 WATO-2 buc;
vana future dublu excentric DN 600 PN16-6 buc;
compensator de montaj DN 600 PN16 AVK -4 buc ,etc. cu o valoare de 189.281,66
lei,
 Teava sudata elicoidal DN 800 mm-L=156 ml in valoare de 136.328,48 lei



Conducta transport apa F1 -supratraversare rau Ampoi cu conducta DN 800 mm,
L=156 ml din care:Materiale pentru izolare conducta transport apa F1:
cochilie necaserata din poliuretan D 825X30 mm,folie compozita PVC +Alu
protective cochilii poliuretan, spray adeziv, capse prindere folie,etc. in valoare de
47.170 lei
 Lucrari de izolatii cu cochilii poliuretan si protectie mecanica, in valoare de
131.000 lei
 Alte cheltuieli (inchiriere utilaje, comision bancar, etc,.) in valoare de 8.593,08 lei.
Aceste investiţii însumează valoarea de 695.133,80 lei şi se impune majorarea valorii de inventar
a bunului imobil „Conductă de aducţiune Alba Iulia – Staţia de pompare Galda de Jos,
inclusiv construcţiile auxiliare aferente (cămine, traversări de râuri, văi, subtraversări de
râuri şi căi ferate)” cuprins la poziţia cu nr. crt. 99 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba. Se va modifica în mod corespunzător şi poziţia cu nr. crt.
10 în Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare nr. 1969-12770/2008.


S.P. apa potabila WILO 2X1200 mc/h cu caracteristicile urmatoare:Q=1200 m3/h; H=20
mCA; U=3x380V; P=90 kw care se compune din :dulap electric de forta echipat cu 2
convectoare de frecventa 90 kw,tablou electric de automatizare cu posibilitate
dispecerizare SCADA ,vana spiratie DN 350 mm-2 buc, vana refulare DN300 mm-2
buc, clapeta de retinere DN 300 mm -2 buc, etc. în vaoare de 446.720 lei
 Inlocuire celule linie PT10- Statia de repompare si tratare apa Petresti, în valoare de
26.917,43 lei.
Aceste investiţii în valoare de 473.637,43 lei impun majorarea valorii de inventar a bunului
imobil „Construcţie şi teren aferent Staţiei de pompare apă brută Petreşti Q = 950 l/s” (a
staţiei) cuprins la poziţia cu nr. crt. 93 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba. Se va modifica în mod corespunzător şi poziţia cu nr. crt. 2 în Anexa nr. 2 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008.


Integrare in SCADA a Statiei de preparare si dozare var din S.T..apa potabila Sebesel, în
valoare de 21.874,00 lei.
Această investiţie în valoare de 21.874,00 lei impune majorarea valorii de inventar a bunului
imobil „Construcţii şi teren aferent Staţiei de tratare a apei Săsciori-Sebeşel Q= 1000 l/s”
cuprins la poziţia cu nr. crt. 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba. Se va modifica în mod corespunzător şi poziţia cu nr. crt. 44 în Anexa nr. 2 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
1969-12770/2008.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a bunurilor imobile
cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 93,99 şi 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba , în mod corespunzător.
Conform art. 303 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 “Bunurile proprietate publică pot fi
concesionate de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale în baza unui contract
de concesiune de bunuri proprietate publică.”
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. b,
art. 191 alin1 lit. a, art. 289- 290, art. 302-305 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea
patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile cuprinse
la poziţiile cu nr. crt. 93,99 şi 142 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
judeţului Alba, ca urmare a recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
ŞEF SERVICIU
Paul Silviu TODORAN
Întocmit,
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat
în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil
teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- adresa nr. 6844/4 noiembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24595/4 noiembrie 2020, prin care
transmite contractul de vânzare-cumpărare a terenului înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia;
- adresa nr. 316/15 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 1119/15 ianuarie 2021 prin care
transmite extrasul CF nr. 112846 actualizat.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea
achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.12.2020 cu privire la cuprinderea
bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu
apă potabilă”,situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APACTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra
terenului cu nr. cadastral 113207;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 1969-12770/2008.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin. 1 lit. a, art. 286, art. 289, art.
296 alin. 2, art. 302 - art. 326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
.
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al UAT - Judeţul Alba în domeniul public al
UAT - Judeţul Alba, a unui bun imobil teren achiziţionat, din fondul IID de către operatorul
regional SC APA CTTA SA Alba, având următoarele date de identificare: teren în suprafaţă de

573 mp, înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia, situat administrativ în Alba Iulia - Partoş, str.
Nicolae Golescu, nr. 16, judeţul Alba.
Art. 2. Se aprobă concesionarea către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba a
bunului imobil, identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, pe durata Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1969-12770/2008.
Art. 3. Se aprobă modificarea poziţiei cu nr. crt. 231 Terenuri „Subtraversare Râu Mureş
cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 4. Predarea-preluarea imobilului descris la art. 1 se face pe bază de protocol.
Art. 5. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1969-12770/2008 prin act adițional.
Art. 6. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului şi Direcţiei de dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății APA
CTTA S.A. Alba, Asociaţiei Apa Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 9
Alba Iulia, 14 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 9/14 ianuarie 2021
Datele de identificare ale bunului imobil cuprins la poziţia nr. 231 din
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0
231

1
1.8

2
Terenuri „Subtraversare
Râu Mureş cu conducte
magistrale de
alimentare cu apă
potabilă”

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
1. Imobil teren cu nr. cadastral 113208 Alba Iulia, (desprins din
CF110142 Alba Iulia, lot I), în suprafaţă de 285 mp, situat administrativ
în municipiul Alba Iulia, localitatea componentă Oarda de Jos, „Lunca
rât” prelungirea străzii Regiment 5 Vânători, cu categoria de folosinţă
arabil intravilan;
2. Imobil teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia, nr. cadastral 111933,
în suprafaţă de 507 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nicolae Golescu, nr. 18, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil
intravilan;
3. Imobil teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, nr. cadastral 107213,
în suprafaţă de 534 mp, situat administrativ în municipiul Alba Iulia,
str. Nicolae Golescu, nr. 20, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă
arabil intravilan;
4. Imobil teren înscris în CF nr. 112846, nr. cadastral 112846, în
suprafaţă de 573 mp, situat adminsitrativ în municipiul Alba Iulia, str.
Nicolae Golescu nr. 16, judeţul Alba, cu categoria de folosinţă arabil
intravilan.

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
2020
22.437,00 lei Domeniul public
al judeţului
Alba, potrivit
Hotărârilor
Consiliului
2019
39.589,00 lei Judeţean Alba
nr. 135/2020, nr.
234/2020.
2019

40.863,00 lei

2020

45.498,00 lei
TOTAL
148.387,00lei

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretarul comisiei: Radu Octavian NEAG
Andreea Maria BABIN

Secretar general:
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1058/14 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil teren din
domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea
acestuia către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba
I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează trecerea unui bun imobil teren din domeniul
privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. Alba.
Judeţul Alba a achiziţionat din fondul IID care este gestionat de către operatorul regional
SC APA CTTA SA Alba, mai multe terenuri situate în Oarda şi Partoş, care să permită din punct
de vedere tehnic exploatarea şi gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare
Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe raza administrativteritorială a Municipiului Alba Iulia, conform Programului „Reabilitarea şi extinderea sistemelor
de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”. În luna octombrie 2020 a mai fost achiziţionat încă un teren
în domeniul privat al Judeţului Alba. În urma trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul
public al Judeţului Alba, se va modifica în mod corespunzător poziţia cu nr. crt. 231 Terenuri
„Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă”în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor
terenuri, în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi extinderea
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA CTTA SA
Alba, în condiţiile legii. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba s-au cuprins la poziţia cu nr.
crt. 231 Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă
potabilă”în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 3 terenuri
achiziţionate, în urma licitaţiei publice, de către Societatea APA CTTA SA Alba, anume: teren
înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp (dezmembrat în 2 loturi, un lot
cuprins în domeniul public al Judeţului Alba şi concesionat către SC APA CTTA SA Alba, un
lot cuprins în domeniul privat al Judeţului Alba), teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în
suprafaţă de 507 mp şi teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp.
În luna octombrie 2020, operatorul regional APA CTTA SA Alba a mai achiziţionat în
urma licitaţiei publice, încă un teren, în suprafaţă de 573 mp, înscris în CF 112846 Alba Iulia,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Golescu nr. 16, judeţul Alba, cu
categoria de folosinţă arabil intravilan. Acest teren va deservi împreună cu celelalte terenuri,
obiectivul „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” şi va
modifica poziţia cu nr. crt. 231 al Inventarului domeniului public al Judeţului Alba.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea
achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.12.2020 cu privire la cuprinderea
bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu
apă potabilă”, situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APA-

CTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra
terenului cu nr. cadastral 113207;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 92/2008 privind delegarea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare către Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 1969-12770/2008;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 alin.1 lit. a, art. 286, 289, 296 alin.
(2), art. 302-326, art. 354 şi art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/29.11.2016 privind aprobarea
achiziţionării unor suprafeţe de teren de către Societatea APA CTTA S.A. pentru Programul de
investiţii „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor carea aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 234/12.12.2020 cu privire la cuprinderea
bunului imobil Terenuri „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu
apă potabilă”, situat administrativ în localitatea Alba Iulia, în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Județului Alba şi concesionarea acestuia către Societatea Comercială APACTTA S.A. Alba, precum şi aprobarea constituirii dreptului de servitute de trecere asupra
terenului cu nr. cadastral 113207;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 9 din 15 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR
Nr. 1059/14 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat în
domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 9/15 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil
teren din domeniul privat în domeniul public al UAT- Judeţul Alba şi concesionarea acestuia
către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- adresa nr. 6844/4 noiembrie 2020 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 24595/4 noiembrie 2020, prin care
transmite contractul de vânzare-cumpărare a terenului înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia;
- adresa nr. 316/15 ianuarie 2021 a Societăţii Comerciale APA CTTA S.A. Alba,
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba sub nr. 1119/15 ianuarie 2021 prin care
transmite extrasul CF nr. 112846 actualizat.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. din 15 ianuarie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la trecerea unui bun imobil teren din domeniul privat în
domeniul public al UAT- Judeţul Alba și concesionarea acestuia către Societatea
Comercială APA-CTTA S.A. Alba
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 224/2016 s-a aprobat achiziţionarea unor
suprafeţe de teren în suprafaţă de 3115 mp, pentru Programul de Investiţii „Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Alba” de către Societatea Comercială APA
CTTA SA Alba, în condiţiile legii, în calitate de operator regional al serviciilor publice de
alimentare cu apă şi canalizare. Aceste terenuri permit din punct de vedere tehnic exploatarea şi
gestiunea componentelor tehnice ale obiectivului „Subtraversare Râu Mureş cu conducte
magistrale cu apă potabilă” pe raza teritorială a Municipiului Alba Iulia-Partoş.
În urma licitaţiei publice organizate în condiţiile legii, au fost achiziţionate de către SC
APA CTTA SA Alba 3 terenuri, anume:
 teren înscris în CF nr. 110142 Alba Iulia, în suprafaţă de 605 mp,
 teren înscris în CF nr. 111933 Alba Iulia în suprafaţă de 507 mp,
 teren înscris în CF nr. 107213 Alba Iulia, în suprafaţă de 534 mp.
Terenurile au fost evaluate de către un evaluator autorizat şi prezentate în cadrul licitaţiei.
Sumele necesare cumpărării terenurilor au fost asigurate din fondul IID, fond gestionat de
operatorul regional. Aceste terenuri au trecut în domeniul public al UAT Judeţul Alba si au fost
cuprinse la poziţia cu nr. crt. 231 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, în urma Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 234/2020.
Societatea APA CTTA SA a transmis prin adresa nr. 6844/04.11.2020, înregistrată la
Consiliul Judeţean Alba sub nr. 24595/04.11.2020 contractul de vânzare-cumpărare a unui alt
teren în suprafaţă de 573 mp, situat adminsitrativ în Alba Iulia - Partoş, str. Nicolae Golescu, nr.
16, judeţul Alba, înscris în CF nr. 112846 Alba Iulia, nr. cadastral 112846, având categoria de
folosinţă arabil intravilan. Preţul de vânzare-cumpărare a fost stabilit în urma licitaţiei la 15,75
euro/mp. Conform fişei bunului de retur achiziţionat de SC APA CTTA SA Alba, valoarea de
inventar este de 45.498,00 lei (compusă din: preţul terenului şi alte cheltuieli cu achiziţionarea, şi
anume: cheltuieli notariale, actualizare date carte funciară, întăbulare act parcelare, taxe extras
CF etc).
Pentru implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în
județul Alba 2014-2020” este necesară trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Alba în
domeniul public al UAT Judeţul Alba a terenului achiziţionat, pentru realizarea obiectivului
public „Subtraversare Râu Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Alba Iulia.
Conform art. 296 alin 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare “ Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi
administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului
judeţean”
De asemenea conform art. 173 alin. 4 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “ Consiliul judeţean hotărăşte darea în
administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate
publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile
prezentului cod.”
Terenul înscris în CF 112846 Alba Iulia, situat administrativ în municipiul Alba IuliaPartoş, str. Nicolae Golescu nr. 16 se cuprinde în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba şi va completa poziţia cu nr. crt 231 „Terenuri „Subtraversare Râu
Mureş cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” din Inventar. Acest teren va fi
concesionat operatorului regional SC APA CTTA SA Alba, în condiţiile legii, pentru

implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă uzată în județul Alba
2014-2020”.
Serviciile de alimentare cu apă și canalizare de pe raza județului Alba, sunt concesionate
operatorului regional, Societatea Comercială APA CTTA S.A., prin contractul de delegare de
gestiune nr. 1969-12770/2008. Conform Capitolului II - Bunurile Concesiunii al Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Societatea
APA CTTA S.A. nr. 1969-12770/2008, bunurile înseamnă mijloacele fixe, dobândite sau
construite de Operator cu scopul furnizării serviciilor menţionate. Potrivit art. 7 din Contract,
bunurile de retur reprezintă bunuri publice necesare furnizării de servicii, inclusiv terenurile ce
sunt puse la dispoziția Operatorului sau cumpărate de Operator și sunt compuse din:
a)
terenurile aflate în proprietatea Autorității delegante, care aparțin domeniului
public și pe care se află construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de
alimentare cu apă potabilă și de canalizare
b)
prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea
echipamentelor și lucrărilor.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit.
c şi lit. d, art. 182 alin.(1) si alin. (4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 296 alin. (2) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
trecerea din domeniul privat al UAT Judeţul Alba în domeniul public al UAT Judeţul Alba al
bunului imobil teren, situat administrativ în municipiul Alba Iulia- Partoş, înscris în CF 112846
Alba Iulia, în suprafaţă de 573 mp, care completează poziţia cu nr. crt. 231 din Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba „Terenuri „Subtraversare Râu Mureş
cu conducte magistrale de alimentare cu apă potabilă” şi concesionarea către SC APA CTTA SA
Alba, va permite o bună gestionare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare al
Judeţului Alba.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit,
Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea
în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT
- Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - Limită Judeţul Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3; Cad. 4; Cad.
4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 7, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş şi
înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28365 din 21 decembrie 2020;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 287
lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2;
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;
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 însuşesc Documentaţiile tehnice cadastrale realizate de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş pentru înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba prima
înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra drumului judeţean DJ 141C:
DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu, având suprafaţa totală
identificată de 155661 mp., din care 202 mp., intravilan, după cum urmează:
 Cad. 1 - Tronson DJ 141C, km 0+009(0+000) => km 0+321, cu suprafaţa de 4310 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+320 având suprafaţa construită de
10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu

Dealului - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
 Cad. 1.1 - Tronson DJ 141C, km 0+321=>km 0+453. Construcția C1 - pod la km 0+387,
având suprafața construită de 1336 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 2342 mp se află în
proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia
Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr.
1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
 Cad. 2 - Tronson DJ 141C, km 0+453 => km 0+659, cu suprafaţa de 3051 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+454 având suprafaţa construită de
10 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 0+658, având suprafaţa construită de
10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
 Cad. 2.1 - Tronson DJ 141C, km 0+659=>km 0+660. Construcția C1 - pod la km 0+659,
având suprafața construită de 12 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 16 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, în
extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
 Cad. 3 - Tronson DJ 141C, km 0+660 => km 1+047, cu suprafaţa de 5416 mp., extravilan.
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+661 având suprafaţa construită de 12 mp.,
aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea Lungă, parte din
bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările
ulterioare;
 Cad. 4 - Tronson DJ 141C, km 1+047 => km 1+239, cu suprafaţa de 2494 mp., extravilan.
Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+238 având suprafaţa construită de 11 mp.,
aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cenade, parte din bunul
imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările
ulterioare;
 Cad. 4.1 - Tronson DJ 141C, km 1+239=>km 1+259. Construcția C1 - pod la km 1+249,
având suprafața construită de 209 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 284 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cenade, în extravilan,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
 Cad. 5 - Tronson DJ 141C, km 1+259 => km 2+629, cu suprafaţa de 18963 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+260 având suprafaţa construită de

11 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului deb la km 2+628 având suprafaţa construită de
8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cenade, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
 Cad. 5.1 - Tronson DJ 141C, km 2+629=>km 2+652. Construcția C1 - pod la km 2+640,
având suprafața construită de 171 mp se află în proprietatea UAT - Județul ALBA, ca bun
aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 315 mp se află în proprietatea
Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin Administraţia Naţională Apele
Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ, conform H.G. nr. 1705/2006,
aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cenade, în extravilan,
parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
 Cad. 6 - Tronson DJ 141C, km 2+652 => km 5+451, cu suprafaţa de 39192 mp.,
extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+653 având suprafaţa construită de
7 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Cenade, parte
din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
 Cad. 7 - Tronson DJ 141C, km 7+764(5+451) => km 14+114, cu suprafaţa de 87868 mp.,
din care 202 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Cenade, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 2. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea
UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra imobilelor
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se solicită Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă „drum judeţean”,
asupra imobilelor identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei amenajarea teritoriului şi
urbanism şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 10
Alba Iulia, 15 ianuarie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către următoarea comisie
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1140/15 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale
pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică
în favoarea UAT - Judeţul Alba,prima înregistrare, ca bun aparţinând
domeniului public al Judeţului Alba, asupra drumului judeţean DJ 141C:
DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează însuşirea de către UAT - Județul Alba prin
Consiliul Judeţean Alba a documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară,
ca primă înregistrare a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba, asupra
drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu, ca
bun aparţinând domeniului public al judeţului.
II. Descrierea situaţiei actuale
Drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul
Sibiu, este cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat
prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare, la poziţia cu nr. 60.
Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică,
economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării,
potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT Județul Alba ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra DJ 141C, în urma
identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii tehnice
cadastrale de către S.C. Topogecad S.R.L. Beiuş, documentații depuse și înregistrate la Consiliul
Județean Alba cu nr. 28365/21 decembrie 2020.
Pentru ca documentaţiile tehnice cadastrale să poată fi depuse la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba, se impune însuşirea acestora de către Consiliul Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu există
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. f, art. 286 alin. 3 coroborat cu pnct. 1 din anexa nr. 3, art. 287
lit. b şi art. 288 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor
publice şi a drumurilor de utilitate privată, deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2
- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba - anexa nr. 1 cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare;

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
SC Topogecad S.R.L. Beiuş a întocmit documentaţii tehnice cadastrale, asupra DJ 141C,
documentații depuse și înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 28365/21
decembrie 2020.
În urma verificării documentaţiei depuse și a punctelor de coordonate, s-a constatat faptul
că documentaţia tehnică topografică de identificare imobil, respectă limitele proprietăţilor, acestea
nefiind afectate, drept urmare se recomandă înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate
în favoarea UAT - Judeţul Alba, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, asupra
imobilelor identificate, care fac obiectul proiectului de hotărâre.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 10 din 15 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1141/15 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în
Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul Alba,
prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Lim. jud.
Sibiu
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 10/15 ianuarie 2021 şi are ataşate următoarele
documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice
cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT
- Judeţul Alba, prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba, asupra
drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu;
- documentaţiile tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate publică al
Judeţului Alba - prima înregistrare, asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade
- Capu Dealului - Limită Judeţul Sibiu, respectiv Cad. 1; Cad. 1.1, Cad. 2; Cad. 2.1; Cad. 3, Cad.
4; Cad. 4.1; Cad. 5; Cad. 5.1; Cad. 6; Cad. 7, documentaţii realizate de S.C. Topogecad S.R.L.
Beiuş şi înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 28365 din 21 decembrie 2020;
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. .../.. ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru
înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea UAT - Judeţul
Alba,prima înregistrare, ca bun aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
asupra drumului judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Lim. jud.
Sibiu

Art. 7 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al
drumurilor, stipulează că drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a
judeţului, iar art. 22 din acelaşi act normativ precizează că administrarea drumurilor judeţene se
asigură de către consiliile judeţene.
Prin adoptarea H.G. nr. 540/2000, s-a aprobat încadrarea în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, Anexa nr. 2 la
acest act normativ stabilind reţeaua de drumuri din judeţul Alba, încadrate în categoria funcţională
de drum judeţean.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2001, s-a însuşit Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, care a fost atestat prin H.G. nr. 974/2002 privind
atestarea domeniului public al judeţului Alba precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
Judeţul Alba – Anexa nr. 1, cu modificările şi completările ulterioare;
Drumul judeţean DJ 141C a fost cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Judeţului Alba, la poziţia cu nr. crt. 60.
Conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii
imobiliare, „imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz,
al unităţii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativteritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege”.
Procedura de înscriere în Cartea Funciară este reglementată prin Legea nr. 7/1996 a
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi prin Regulamentul de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al
ANCPI nr. 700/2014.
Pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea
domeniului public al judeţului Alba, asupra unor tronsoane aferente drumului judeţean DJ 141C, în
urma identificării din punct de vedere al publicităţii imobiliare, au fost întocmite documentaţii
tehnice cadastrale, de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, după cum urmează:
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1 - Tronson DJ 141C, km 0+009(0+000) => km
0+321, cu suprafaţa de 4310 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km
0+320 având suprafaţa construită de 10 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN
14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 1.1 - Tronson DJ 141C, km 0+321=>km 0+453.
Construcția C1 - pod la km 0+387, având suprafața construită de 1336 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de
2342 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin
Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) -

Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea
Lungă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2 - Tronson DJ 141C, km 0+453 => km 0+659, cu
suprafaţa de 3051 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+454 având
suprafaţa construită de 10 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului de la km 0+658, având
suprafaţa construită de 10 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca)
- Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 2.1 - Tronson DJ 141C, km 0+659=>km 0+660.
Construcția C1 - pod la km 0+659, având suprafața construită de 12 mp se află în proprietatea UAT
- Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de 16
mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin
Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna Valea
Lungă, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 3 - Tronson DJ 141C, km 0+660 => km 1+047, cu
suprafaţa de 5416 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 0+661 având
suprafaţa construită de 12 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca)
- Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Valea Lungă, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4 - Tronson DJ 141C, km 1+047 => km 1+239, cu
suprafaţa de 2494 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+238 având
suprafaţa construită de 11 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca)
- Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Cenade, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și
completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 4.1 - Tronson DJ 141C, km 1+239=>km 1+259.
Construcția C1 - pod la km 1+249, având suprafața construită de 209 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de
284 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin
Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Cenade, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa
nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5 - Tronson DJ 141C, km 1+259 => km 2+629, cu
suprafaţa de 18963 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 1+260
având suprafaţa construită de 11 mp., iar construcţia C2 reprezintă culeea podului deb la km 2+628
având suprafaţa construită de 8 mp., aferente sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B
(Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Cenade, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 5.1 - Tronson DJ 141C, km 2+629=>km 2+652.
Construcția C1 - pod la km 2+640, având suprafața construită de 171 mp se află în proprietatea
UAT - Județul ALBA, ca bun aparţinând domeniului public al judeţului, iar terenul în suprafața de
315 mp se află în proprietatea Statului Român, administrator Ministerul Apelor și Pădurilor prin

Administraţia Naţională Apele Române reprezentat de Administrația Bazinală de Apă MUREŞ,
conform H.G. nr. 1705/2006, aferent sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT - Comuna
Cenade, în extravilan, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. crt. 60 în Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa
nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 6 - Tronson DJ 141C, km 2+652 => km 5+451, cu
suprafaţa de 39192 mp., extravilan. Construcţia C1 reprezintă culeea podului de la km 2+653
având suprafaţa construită de 7 mp., aferentă sectorului din drumul judeţean DJ 141C: DN 14B
(Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul administrativ al UAT Comuna Cenade, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în Inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr. 974/2002 - anexa nr. 1 cu
modificările și completările ulterioare;
- Documentaţia tehnică cadastrală Cad. 7 - Tronson DJ 141C, km 7+764(5+451) => km
14+114, cu suprafaţa de 87868 mp., din care 202 mp., intravilan, aferentă sectorului din drumul
judeţean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului - Lim. jud. Sibiu, situat pe teritoriul
administrativ al UAT - Comuna Cenade, parte din bunul imobil cuprins la poziţia cu nr. 60 în
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba, atestat prin H.G. nr.
974/2002 - anexa nr. 1 cu modificările și completările ulterioare;
Se propune însuşirea de către Consiliul Judeţean Alba, a documentaţiilor tehnice cadastrale
întocmite de către S.C. Topogecad SRL Beiuş, urmând a se solicita Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Alba/Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Blaj, înscrierea în Cartea
Funciară a dreptului de proprietate în favoarea UAT - Judeţul Alba ca bun aparţinând domeniului
public al Judeţului Alba, asupra terenurilor mai sus menţionate, precum şi înscrierea categoriei de
folosinţă de “drum judeţean”, asupra acestor imobile.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. c), art. 182 alin.(1), alin.
(4), art. 196 alin.(1) lit. a), art. 286 alin.(3), art. 289 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, în urma însușirii documentaţiilor tehnice cadastrale întocmite de S.C.
Topogecad SRL Beiuş de către Consiliul Judeţean Alba va permite depunerea documentaţiilor
tehnice cadastrale la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba/Biroul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Blaj, în vederea înscrierii dreptului de proprietate a UAT - Județului Alba în
Cartea Funciară, asupra drumului județean DJ 141C: DN 14B (Lunca) - Cenade - Capu Dealului Lim. jud. Sibiu.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință ordinară în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind Monitorul
Oficial Local al Judeţului Alba;
Având în vedere prevederile art. 8, art. 173 alin. 1 lit. f, art. 243, art. 598 şi anexei nr. 1
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Procedura de organizare şi publicare a Monitorului Oficial Local al
Judeţului Alba, în format electronic, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Secretarul general al judeţului Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Vicepreşedinţilor Consiliului Județean Alba, Administratorului public, Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului
mediu, Biroului resurse umane, Biroului Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 11
Alba Iulia, 15 ianuarie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

Anexa la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Judeţean Alba nr. 11/15 ianuarie 2021

PROCEDURA
de organizare şi publicare a Monitorului Oficial al Judeţului Alba
Art. 1.
(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a UAT - Judeţul
Alba, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.
(2) La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL AL JUDEŢULUI ALBA”
se deschid şase subetichete:
a.) STATUTUL JUDEŢULUI ALBA;
b.) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se
publică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, aprobat prin
hotărâre, precum şi Regulamentele cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele
şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
c.) „HOTĂRÂRILE CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA”, unde se publică actele
administrative adoptate de consiliul judeţean, după caz, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele
cu caracter individual; În această secţiune se publică şi:
 Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Alba;
 Registrul pentru evidenţa hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean
Alba;
 Proiectele de hotărâri supuse dezbaterilor publice;
 Procesele verbale ale şedinţelor.
d.) „DISPOZIŢIILE EMISE DE PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN ALBA”,
unde se publică numai actele administrative emise de preşedintele consiliului judeţean, cu
caracter normativ. În această secţiune se publică şi Registrul pentru evidenţa proiectelor de
dispoziţii ale autorităţii executive, precum şi Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii
executive;
e.) „DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea
obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
f.) „ALTE DOCUMENTE”, unde se publică documentele prevăzute la alin. (3).
(3) La subeticheta „ALTE DOCUMENTE”, se asigură:
a.) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza
actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
b.) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu
privire la proiectele hotărârilor consiliului judeţean şi dispoziţiilor preşedintelui consiliului
judeţean, numai în cazul celor cu caracter normativ;
c.) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează
să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
d.) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu
caracter normativ;
e.) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere
exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
f.) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a - e şi care, potrivit legii, fac
obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
i.) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a - e a căror aducere la
cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind
oportună şi necesară.
(4) Pe pagina de internet a Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei
publice la eticheta „Monitorul Oficial Local” se va putea accesa linkul către pagina de internet
„Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba”.
(5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. 4, prin intermediul secretarului general
va fi transmis Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei linkul respectiv, în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.

(6) Orice modificare a linkului transmis conform alin. 5 se comunică, în termen de 15 zile
de la realizarea acesteia, ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.
Art. 2.
(1) Actele administrative, precum şi orice alte documente prevăzute la art. 1 alin. 2 se
redactează şi se publică cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de prevederile legislaţiei privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
(2) Toate datele din Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba trebuie să fie corecte din
punctul de vedere al proprietăţii termenilor utilizaţi, sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic
şi, după caz, sub aspectul punctuaţiei, conform normelor academice în vigoare, potrivit legislaţiei
privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.
(3) Sistemul informatic care gestionează Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba
respectă prevederile legislaţiei privind utilizarea Codificării standardizate a setului de caractere
în documentele în formă electronică.
Art. 3.
(1) În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba atribuţiile privind
monitorizarea procedurilor administrative vor fi exercitate de către Compartimentul sistem de
control intern managerial, iar persoanele din acest compartiment de specialitate au ca atribuţii şi
organizarea Monitorului Oficial Local al Judeţului Alba, precum şi asigurarea publicării oricăror
documente, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
(2) Secretarul general al judeţului Alba şi persoanele desemnate din cadrul
Compartimentului sistem de control intern managerial,au responsabilitatea respectării
prevederilor legale cu privire la organizarea şi publicarea Monitorului Oficial Local.
(3) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din
bugetul local al Judeţului Alba.
(4) Identificarea persoanelor semnatare şi/sau cosemnatare, după caz, a actelor
administrative, se asigură prin înscrierea întocmai a identităţii lor, în formatul: prenumele şi
numele.
Art. 4.
(1) Numerotarea actelor administrative, pe fiecare emitent în parte, se face în ordinea
datării lor, separat pe fiecare an calendaristic, iar publicarea în Monitorul Oficial Local al
Judeţului Alba se asigură strict în ordine crescătoare a numerelor naturale, astfel încât la
deschiderea dosarului electronic, primul document din listă, de jos în sus, să corespundă nr. 1,
după cum primul document din listă, de sus în jos, să corespundă ultimului act administrativ
publicat, în ordinea cronologică a datelor.
(2) Publicarea oricărui act administrativ se face în format „pdf”editabil pentru a se păstra
macheta şi aspectul documentului intacte, astfel încât acesta să arate exact aşa cum a fost realizat
şi să poată fi tipărit corect de oricine şi de oriunde, fără să cuprindă semnăturile olografe ale
persoanelor, asigurându-se respectarea reglementărilor în materia protecţiei datelor personale.
Art. 5.
(1) Orice documente prevăzute de prezenta procedură, se administrează obligatoriu în
format electronic.
(2) Sistemul de luare a deciziilor, sistemele informatice, precum şi procedurile
administrative conexe organizării şi funcţionării Monitorului Oficial Local sunt supuse
controlului intern, potrivit legii.
Art. 6.
(1) Informaţiile cuprinse în Monitorul Oficial al Judeţului Alba va cuprinde informaţiile
începând cu data de 1 ianuarie 2020.
(2) Actualizarea informaţiilor va fi efectuată în termen de 10 zile de la data
adoptării/emiterii actului administrativ.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 1142/15 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”

I. Expunere de motive
În baza atribuţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare
unitate administrativ-teritorială cuprinde în structura paginii de internet Monitorul Oficial Local,
ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.
II. Descrierea situației actuale
Conform prevederilor O.G. nr. 75 din 2003 la nivelul judeţelor, au fost înfiinţate servicii
publice de editare a monitoarelor oficiale.
În monitorul oficial al judeţului erau publicate:
a.) hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autorităţile
administraţiei publice judeţene, de cele ale municipiilor, sau oraşelor care nu au monitoare
proprii, precum şi de cele ale comunelor, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
b.) dispoziţiile cu caracter normativ ale preşedintelui consiliului judeţean;
c.) ordinele cu caracter normativ ale prefectului;
d.) acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
centrale, precum şi, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorităţi şi instituţii publice, care
au aplicabilitate în judeţul respectiv;
e.) alte documente şi informaţii de interes public, cu excepţia celor a căror publicitate se
face, potrivit legii, prin alte mijloace;
f.) declaraţii de politică judeţeană şi alte asemenea declaraţii.
III. Baza legală
- art. 8, art. 173 alin. 1 lit. f, art. 243, art. 598 şi anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
IV. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
V. Avize necesare
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
IX. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul

X. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 11/ 15 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1143/15 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
p privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 11/15 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a
UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca
urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale
de către această unitate sanitară;
- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 1002/14 ianuarie 2021, înregistrată
la Consiliul Județean Alba cu nr. 1106/15 ianuarie 2021 prin care se înaintează Procesul verbal
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12798/15.07.2020 și fişa Registru Jurnal din
contabilitate aferentă investiţiei Spitalului Judeațean de Urgență Alba Iulia: „Reparaţie capitală
Farmacia cu circuit închis în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10 iulie 2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile
aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G.
nr.
57/2019
privind Codul
administrativ, cu modificările şi
completările
ulterioare;administrare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
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, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunului „Clădire Corp spitalizare cu 700
de paturi”, aparţinând bunului „Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 30.802.240,00 lei, la valoarea de
31.243.533,21 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de reparaţii capitale la Farmacia
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Art. 2. Poziția cu nr. crt. 25 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
Județului Alba se va modifica în mod corespunzător, conform anexei - parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Art. 3. Anexa la Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004, încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, se modifică prin Act adiţional în mod
corespunzător.
Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi
Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintele Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 12
Alba Iulia, 19 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c, art. 173 alin. 4 lit. a,
art. 286 alin. 1, art. 286 alin. 3, art. 287 lit. b, art. 289, art. 290, art. 297- 300 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 12 din 19 ianuarie 2021
Datele de identificare ale bunurilor imobile de la poziţia cu nr. crt. 25 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0
25

1
1.6.2.

2
Imobil în care îşi are
sediul Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia şi
terenul aferent

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
„Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul
Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba
Iulia, cu nr. cad. 106270, având construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6,
C7,C8, compus din:
1) Clădire Spital şi Policlinică 106270 -C5, cu suprafaţa totală construită
la sol de 3.510 mp, cuprinzând:
a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de
înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci
prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi
acoperiş tip terasă;
2) Clădire Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de 627
mp, având un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie din
cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen 106270 - C7, cu suprafaţa
construită la sol de 146 mp, edificată în regim P;
4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu
suprafaţa construită la sol de de 209 mp, având un regim de înălţime
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton,
şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă;
5) Clădire Staţie de oxigen 106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol de

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
Domeniul
51.773.225,59
din care
public
al
clădiri
judeţului Alba
38.611.187,59 potrivit H.G. nr.
teren
974/2002
cu
1973
13.162.038,00 modificările și
completările
ulterioare
şi
Hotărârii
Consiliului
Judeţean Alba
nr. …./2020

2013

1973
1993

Nr.
Crt.

Codul
de
Clasificare

Denumirea
Bunului

0

1

2

Secţiunea I
Bunuri imobile
Elementele de identificare

3
199 mp, edificată în regim P;
6) Bazin de apă 106270 -C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp,
având capacitatea de 300 mc;
7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie
compresoare şi Crematoriu 106270 -C3, cu suprafaţa totală construită la
sol de 521 mp, regim P;
8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie 106270 - C4, cu suprafaţa
construită la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de beton
şi zone verzi, garduri şi împrejmuiri.
Teren intravilan aferent, în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care:
a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în CF 106269,
cu nr. cad. 106269;
b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF
106270 pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
şi C8;

Anul
Valoarea de
Situaţia
dobândirii
inventar juridică actuală
sau, după
-lei Denumire act
caz, al dării
proprietate sau
în folosinţă
alte acte
doveditoare
4
5
6
1973
1973

1973

1973

1973

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian Florin AITAI
Ioan BODEA
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Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1360/19 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar
a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării
unor lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează modificarea valorii de inventar a unui bun
imobil cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la
poziția cu nr. crt. 25, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare
a recepţionării unor investiţii și anume: reparații capitale la Farmacia Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia. Farmacia funcţionează în incinta clădirii principale „Clădire Corp spitalizare
700 paturi”, aparţinând de Imobilul în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba,
proprietate publică a Judeţului Alba.
II. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat
al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor
şi în administrarea consiliilor judeţene respective, au fost preluate prin Protocolul nr. 7161139/2003, imobilele aparţinând Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, protocol care a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59/2003.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 153/2003, s-a aprobat ca bunurile preluate
şi cuprinse în protocolul încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să fie date în
administrarea acestei unităţi sanitare, încheindu-se în acest sens Contractul de administrare nr.
1324-1479/2004.
Potrivit acestui Contract, titularul dreptului de administrare este obligat să efectueze
reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările de întreţinere pentru bunurile imobile
primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi de
instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să întreţină imobilul în bună stare ca un
bun administrator.
Imobilul în care funcţionează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia proprietate publică
a Judeţului Alba, cuprinde mai multe corpuri de clădire, printre care şi ”Clădirea Corp spitalizare
cu 700 de paturi, având un regim de înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi
plăci prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă”. Instituţia sanitară a efectuat reparaţii
capitale la Farmacia Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, investiţie care măreşte valoare de
inventar a imobilului.
III. Reglementări anterioare
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din O.U.G.
nr.
57/2019
privind
Codul
administrativ, cu modificările şi
completările
ulterioare;administrare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G.
nr. 1031/1999;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Contractul de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile
aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 12 din 19 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1369/19 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT
- Judeţul Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca
urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către această unitate sanitară
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinară
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 12/19 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea valorii de
inventar a unui bun imobil, proprietate publică a UAT - Judeţul Alba, aflat în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de reparaţii capitale
de către această unitate sanitară;
- adresa Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia nr. 1002/14 ianuarie 2021, înregistrată
la Consiliul Județean Alba cu nr. 1106/15 ianuarie 2021 prin care se înaintează Procesul verbal
de recepție la terminarea lucrărilor nr. 12798/15.07.2020 și fişa Registru Jurnal din
contabilitate aferentă investiţiei Spitalului Judeațean de Urgență Alba Iulia: „Reparaţie capitală
Farmacia cu circuit închis în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETARUL GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Serviciul administrarea domeniului public și privat, informatică
Nr. din ianuarie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor de lucrări de reparaţii capitale de către
această unitate sanitară
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 867/2002 privind
trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi
Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, prin
Protocolul nr. 716-1139/2003 încheiat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Consiliul
Judeţean Alba a preluat imobilele aparţinând acestei unităţi sanitare, protocolul fiind aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 59 din 24 aprilie 2003. Prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 153/2003 s-a aprobat ca bunurile preluate prin protocolul mai sus menţionat,
să fie date în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, încheindu-se în acest sens
Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004. Potrivit acestui contract, titularul dreptului de
administrare este obligat să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare precum şi lucrările
de întreţinere pentru bunurile imobile primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp
elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să
întreţină imobilul în bună stare ca un bun administrator.
Prin adresa nr. 1002/14.01.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr.
1106/15.01.2021, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prezintă procesul verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 12935/16.07.2020 privind execuţia lucrărilor aferente investiţiei
“Reparaţie capitală Farmacia cu circuit închis din cadrul SJUAI”, lucrări executate în cadrul
contractului nr. 1751/03.02.2017, încheiat între SC Florida Gold SRL şi Spitalul Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia. Lucrările au fost executate în baza Autorizaţiei de construire nr.
464/27.06.2017.
Conform Fişei Registrul Jurnal a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, valoarea
totală a investiţiei este de 441.293,21 lei şi cuprind următoarele cheltuieli:
-lucrări executate
-taxă aviz Mediu
-verificare proiect
-documentaţie tehnică
-asistenţă tehnică de specialitate
-taxă Arhitectura Primăria Alba Iulia
-taxe ISC
-documentaţie tehnică
-dirigenţie şantier.
Farmacia funcţionează în incinta “ Clădirii Corp spitalizare cu 700 paturi” care aparţine
bunului “Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”,
proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, cuprins la poziţia cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba.
În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a “Clădirii Corp
spitalizare cu 700 paturi” de la valoarea de 30.802.240,00 lei, la valoarea de 31.243.533,21 lei.
Acest fapt modifică şi valoarea clădirilor întregului ”Imobil în care îşi are sediul Spitalul

Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” la 38.611.187,59, ceea ce impune modificarea
poziţiei cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.

Se impune de asemenea şi modificarea Contractul de administrare nr. 1324-1479/2004,
care se realizează prin Act adiţional, în mod corespunzător.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile 173 alin. 1 lit.
c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 289, art. 290, art. 297 - 300 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul
judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi poate hotărî ca
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, sa fie date în administrare instituţiilor publice în
condiţiile legii, va permite modificarea valorii de inventar pentru bunul imobil “Clădire Corp
spitalizare cu 700 de paturi”, aparţinând bunului “Imobil în care îşi are sediul Spitalul Judeţean
de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, de la valoarea de 30.802.240,00 lei, la
valoarea de 31.243.533,21 lei, ca urmare a recepţionării unor investiţii de reparaţii capitale,
precum şi modificarea Contracului de administrare nr. 1324-1479/2004 încheiat între Consiliul
Judeţean Alba şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA

Şef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”

Consiliul Judeţean Alba, convocat în ședință ordinară în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare a Jdeţului Alba pentru perioada 2021-2027”;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă „Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 20212027”, conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Vicepreşedinţilor Consiliului Județean Alba, Administratorului public, Direcţiei dezvoltare şi
bugete, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei gestionarea patrimoniului, Direcţiei
amenajarea teritoriului şi urbanism, Serviciului accesare şi coordonare proiecte, Serviciului
mediu, Biroului resurse umane, Biroului Audit public intern din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Înregistrat cu nr. 13
Alba Iulia, 19 ianuarie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete - Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 1372/19 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”

I. Expunere de motive
În baza atribuţiilor stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean „adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de
mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale”.
În contextul pregătirii documentelor naţionale şi regionale de programare a finanţărilor
din fonduri europene post 2020 (Acordul de Parteneriat 2021-2027, Programele Operaţionale
2021-2027, Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru 2021-2027), demersul de
elaborare a Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba este relevant pentru dezvoltarea viitoare a
Judeţului Alba. Astfel, „Strategia de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”
este un document de planificare şi programare la nivel judeţean care răspunde problemelor şi
nevoilor identificate în cadrul analizei socio-economice şi care valorifică potenţialul şi
oportunităţile de dezvoltare a teritoriului.
Strategia de dezvoltare a Județului Alba reprezintă documentul de referință ce va sta la
baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare ridicării
nivelului de atractivitate a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și rurale, dezvoltării
capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie,
protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural. Propunerile de dezvoltare cuprind
acțiuni armonizate cu obiectivele strategice și sectoriale pentru a răspunde nevoilor a trei grupuri
majore: cetățeni, firme și vizitatori/turiști, nevoi a căror rezolvare consolidează pilonii dezvoltării
durabile a societății, respectiv economie, social și mediu.
II. Descrierea situației actuale
La sfârșitul anului 2020 încheindu-se perioada de referință a „Strategiei de dezvoltare a
Județului Alba pentru perioada 2014 - 2020”, a fost necesară elaborarea unui nou document de
planificare strategică la nivelul județului care să fundamenteze deciziile autorităţilor publice
locale și inițiativele de dezvoltare ale mediului de afaceri și comunităţilor locale în perioada
următoare de programare 2021-2027.
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 cuprinde viziunea și
obiectivele de dezvoltare la nivel județean și identifică un portofoliu de proiecte pentru această
perioadă de programare. Obiectivele strategice pun în legătură sistemul urban și rural cu valorile
cadrului natural, cu calitatea vieții comunităților, dezvoltarea economică, cu gradul de
accesibilitate și mobilitate, susținute de capacitatea administrativă, a cărei performanță asigură
realizarea strategiei în parametrii formulați.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba
pentru perioada 2021-2027 au fost:
 Realizarea Analizei socio-economice și demografice a județului Alba care a abordat
următoarele domenii: Profil socio-demografic/ Comunitate, Economie, Patrimoniu natural,
patrimoniu cultural și turism, Transport și Mobilitate, Utilități Publice, Servicii publice de interes
general (educaţie, sănătate, social, sport, tineret), Mediu, eficiență energetică, schimbări
climatice, Capacitate Administrativă;
 Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii de dezvoltare a Judeţului
Alba la orizontul anului 2030, a obiectivelor strategice şi specifice, a politicilor şi programelor
de dezvoltare, a unui portofoliu de proiecte, elaborat pe baza propunerilor primite din partea
UAT-urilor, instituţiilor, organizaţiilor din judeţul Alba, precum şi a mecanismului instituţional
de implementare, monitorizare şi evaluare;

 Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice,
organizaţii non-guvernamentale, firme) – colectarea punctelor de vedere a factorilor interesaţi cu
privire la prioritățile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă județul, consultarea opiniei
factorilor interesaţi cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) şi a planificării (Partea
a II-a a Strategiei), solicitarea propunerilor de proiecte pentru perioada următoare de programare
2021-2027. Dat fiind contextul pandemic al anului 2020, comunicarea cu factorii interesaţi s-a
desfăşurat online prin poşta electronică (adrese, chestionare aplicate, documente supuse
consultării), întâlniri online organizate pe zone ale judeţului/ domenii de analiză, respectiv
telefonic. Feedback-ul primit din partea factorilor interesaţi de dezvoltarea socio-economică şi
spaţială a judeţului Alba a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A urmat consultarea
publică a proiectului strategiei în perioada 3 decembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, în
conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
deschisă participării tuturor cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului
Judeţean Alba, www.cjalba.ro.
Documentul Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027,
rezultat în urma consultărilor publice este supus aprobării Consiliului Judeţean Alba.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia Consiliul Judeţean are atribuţii privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, conform căruia în exercitarea atribuţiilor prevăzute la
alin. 1 lit. b, consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la
consiliile locale;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027 care cuprinde:
Regulamentul privind prevederile comune (CPR) mai multor fonduri, Regulamentul privind
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC), Regulamentul
privind cooperarea teritorială, Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră,
Regulamentul privind Corpul european de solidaritate, Regulamentul privind „Fondul social
european plus” (FSE+), Regulamentul privind planurile strategice PAC (Politica Agricolă
Comună), Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești
(FEAM), Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG), Regulament
privind sprijinul pentru reforme.
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 va avea
un impact asupra dezvoltării socio-economice a Judeţului Alba, deoarece reprezintă documentul
de referință ce va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private
necesare ridicării nivelului de atractivitate a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și
rurale, dezvoltării capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de
transport și energie, protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural în judeţul
Alba.
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Valoarea contractului de prestări servicii pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a
județului Alba pentru perioada 2021-2027 a fost de 154.105,00 lei cu TVA, din care tranșa I a
fost plătită în 2020, iar tranșa a II-a va fi plătită în 2021.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
S-a derulat consultarea publică a proiectului strategiei (anexă la proiectul de hotărâre) în
perioada 3 decembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, deschisă participării tuturor cetățenilor
interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba, www.cjalba.ro.
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 13/ 19 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1373/19 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 13/19 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului
Alba pentru perioada 2021-2027”.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Serviciul accesare şi coordonare proiecte
Nr. 1496/20.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru
perioada 2021-2027”

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene au atribuții în
adoptarea de strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a
județului și de a asigura măsurile de ordin organizatoric și financiar pentru realizarea acestora.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 are la
bază atribuţiile Consiliului Județean Alba stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în contextul Politicii de Coeziune 2021-2027 la nivelul Uniunii Europene şi al
pregătirii documentelor naţionale şi regionale de programare a finanţărilor din fonduri europene
post 2020 - Acordul de Parteneriat 2021-2027, Programele Operaţionale 2021-2027, Planul de
Dezvoltare Regională a Regiunii Centru 2021-2027.
De asemenea, în elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului pentru perioada
următoare de programare s-a avut în vedere corelarea acesteia cu strategiile sectoriale aprobate în
ultima perioadă de către Consiliul Judeţean Alba, în domeniile de intervenţie: sănătate, educaţie
şi formare profesională VET, utilităţi publice, energie, protecţia monumentelor istorice,
promovarea judeţului Alba ca destinaţie pentru investitori, precum şi cu strategiile sectoriale
aflate în pregătire în domeniile: dezvoltare rurală, dezvoltare reţea de drumuri şi poduri,
conservare şi protecţie a naturii privind ariile protejate, tineret, sport, asistenţă socială, dezvoltare
şi promovare turistică, dezvoltare culturală.
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba reprezintă documentul de referință ce va sta la
baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare ridicării
nivelului de atractivitate a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și rurale, dezvoltării
capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie,
protejării valorilor cadrului natural și a patrimoniului cultural. Propunerile de dezvoltare cuprind
acțiuni partajate între sectorul public și privat armonizate cu obiectivele strategice și sectoriale
pentru a răspunde nevoilor a trei grupuri majore: cetățeni, firme și vizitatori/turiști, nevoi ale
căror rezolvare consolidează pilonii dezvoltării durabile a societății, respectiv economie, social și
mediu.
Etapele parcurse în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba
pentru perioada 2021-2027 au fost:
a) Realizarea Analizei socio-economice și demografice a județului Alba care a abordat
următoarele domenii: Profil socio-demografic/ Comunitate, Economie, Patrimoniu natural,
patrimoniu cultural și turism, Transport și Mobilitate, Utilități Publice, Servicii publice de interes
general (educaţie, sănătate, social, sport, tineret), Mediu, eficiență energetică, schimbări
climatice, Capacitate Administrativă;
b) Formularea Strategiei (Planificarea) - formularea viziunii de dezvoltare a judeţului Alba
la orizontul anului 2030, a obiectivelor strategice şi specifice, a politicilor şi programelor de
dezvoltare, a unui portofoliu de proiecte, elaborat pe baza propunerilor primite din partea UATurilor, instituţiilor, organizaţiilor din judeţul Alba, precum şi a mecanismului instituţional de
implementare, monitorizare şi evaluare;
c) Consultarea publică a actorilor locali (autorităţi publice locale, instituţii publice,
organizaţii non-guvernamentale, firme) – colectarea punctelor de vedere a factorilor interesaţi cu
privire la prioritățile de rezolvare a problemelor cu care se confruntă județul, consultarea opiniei
factorilor interesaţi cu privire la conţinutul analizei (Partea I a Strategiei) şi a planificării (Partea
a II-a a Strategiei), solicitarea propunerilor de proiecte pentru perioada următoare de programare
2021-2027. Dat fiind contextul pandemic al anului 2020, comunicarea cu factorii interesaţi s-a

desfăşurat online prin poşta electronică (adrese, chestionare aplicate, documente supuse
consultării), întâlniri online organizate pe zone ale judeţului/ domenii de analiză, respectiv
telefonic. Feedback-ul primit din partea factorilor interesaţi de dezvoltarea socio-economică şi
spaţială a judeţului Alba a fost inclus în elaborarea documentului strategic. A urmat consultarea
publică a proiectului strategiei în perioada 3 decembrie 2020 – 15 ianuarie 2021, în
conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
deschisă participării tuturor cetățenilor interesați, prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului
Judeţean Alba, www.cjalba.ro.
Toate amendamentele oportune și pertinente au fost inserate în textul final al ”Strategiei
de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027”. În urma consultării publice nu a
fost înregistrată nicio solicitare de dezbatere publică de către "o asociație legal constituită sau de
către o altă autoritate" (Legea 52/2003, art.7, alin.9).
Luând în considerare cele prezentate mai sus şi având în vedere prevederile art. 173 alin.
1 lit. b şi art. 173 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean Alba
„Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027” anexă la proiectul de
hotărâre.
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Secțiunea 1. Profil socio-demografic
1.1. Structura demografică, profil etnic și confesional
La ultimul recensământ, cel din anul 2011, județul Alba avea o populație stabilă
(rezidentă) de 342.376 de locuitori, o valoare similară cu cea din timpul celui de-al Doilea Război
Mondial. Aceasta reprezenta 14,5% din populația totală a regiunii de dezvoltare Centru și 1,7%
din cea a României. Din perspectiva numărului de locuitori, Alba se plasa pe locul 4/6 la nivel
regional (depășind doar județele Covasna și Harghita) și pe locul 29/42 la nivel național, fiind
astfel un județ mediu-populat, asemenea altor județe din țară precum Satu Mare, Gorj sau Vrancea,
care aveau o populație similară.
Figura1 - Dinamica populației stabile (rezidente) a județului Alba la
recensămintele din perioada 1930-2011

Sursa: INS. Rezultatele finale ale RPL 2011
Pentru perioada post-recensământ 2011, nu există date exhaustive cu privire la volumul
populației rezidente a județului, în condițiile în care instituția cu atribuții în acest domeniu –
Institutul Național de Statistică calculează doar indicatori pe acest subiect:
a) populația cu domiciliul – care se referă la populația legală, adică cea care are înscris în
documentul de identitate domiciliul în județ, dar care poate avea reședința obișnuită în alt județ
sau chiar în altă țară. În cazul unei țări cu migrație externă masivă, precum România, populația cu
domiciliul este în general semnificativ mai numeroasă decât cea efectivă (stabilă);
b) populația rezidentă – care este însă doar un indicator estimat (pe baza natalității,
mortalității, schimbărilor de domiciliu și reședință care au putut fi documentate, fără pretenția de
a fi exhaustive) pentru perioadele intra-cenzitare, care se va actualiza retroactiv la momentul
publicării rezultatelor următorului recensământ, programat pentru anul 2021.
Evoluția celor doi indicatori sus-menționați în intervalul post recensământ (2012-2019)
a fost una similară, sub forma unei tendințe aproape liniare de scădere. Populația cu domiciliul în
județ a scăzut cu 3%, iar cea rezidentă estimată cu 4,7%. Spre comparație, populația cu domiciliu
a țării a scăzut cu 1%, iar cea a regiunii cu doar 0,6%. Populația rezidentă estimată a României a
scăzut, în același interval, cu 3,4%, iar cea a regiunii Centru cu doar 1,8%. Așadar, avem de-a face
cu un fenomen de descreștere demografică mult mai pronunțat la nivelul județului Alba, situație
explicabilă și prin prisma poziționării acestuia la intersecția ariei de polarizare a unor centre urbane
de rang superior celor existente în județ, precum Cluj-Napoca sau Sibiu.
În altă ordine de idei, scăderea mai accentuată a populației rezidente estimate comparativ
cu cea cu domiciliul (16.044 de persoane, comparativ cu 11.453 de cetățeni) indică faptul că
fenomenul migrației informale (adică fără operarea unei modificări în documentul de identitate) a
crescut în intervalul 2012-2019. Așadar, INS estima că la nivelul anului 2019 peste 50.000 de
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persoane care aveau domiciliul în județul Alba (13,5% din total) locuiau efectiv în alt județ din
România sau în altă țară.
Figura2 - Dinamica populației rezidente (estimate) și a celei cu domiciliul la nivelul
județului Alba, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date Tempo Online
În ceea ce privește structura pe vârste a populației județului Alba, există diferențe vizibile
între populația cu domiciliul și cea rezidentă, cu precădere la grupele de vârstă adulte (20-50 de
ani), situație care explicată de faptul că acestea sunt cele mai implicate în procesul de migrație
internă și externă. Astfel, mulți tineri din județ absolvenți de liceu pleacă la vârsta de 18-19 ani
către unul dintre marile centre universitare (Cluj-Napoca, Sibiu, București, Timișoara, Târgu
Mureș, Brașov) pentru studii, unde cei mai mulți optează să rămână pentru a lucra, date fiind
oportunitățile mai ridicate de găsire a unui loc de muncă bine plătit și pe măsură pregătirii. O altă
categorie este cea a tinerilor absolvenți și adulților (mai ales până la vârsta de 40-45 de ani), mai
ales cu studii medii, care pleacă în străinătate, în general tot pentru nivelul mai ridicat al salariilor.
Figura3 - Structura populației rezidente (estimate) și a populației cu domiciliul în
județul Alba, în anul 2019

Sursa: INS. Baza de date Tempo Online
Structura populației rezidente estimate pe grupe de vârstă indica faptul că, la nivelul
anului 2019, un procent de 14,8% din totalul locuitorilor județului erau copii (0-14 ani), 65,1%
erau persoane (teoretic) apte de muncă (15-64 ani), iar 20,1% erau vârstnici (65 de ani și peste).
Așadar, raportul dintre tineri și vârstnici era unul supraunitar (1,35), mai ridicat decât cel de la
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nivel regional (1,10) și național (1,18). Așadar, fenomenul de îmbătrânire demografică este mai
avansat la nivelul județului Alba, explicația fiind legată de migrația internă și externă a forței de
muncă din județ, primul trend fiind prezent încă din perioada comunistă, iar al doilea mai evident
de la jumătatea anilor 2000 (exceptând cazul sașilor și a maghiarilor, în rândul cărora s-a
manifestat și la începutul anilor 90, chiar și în perioada comunistă).
Analizând și mai în detaliu piramida vârstelor de la nivel județean, putem observa o
tendință continuă de îngustare a bazei, mai ales la intervalul de vârstă 0-29 de ani, care corespunde
scăderii ratei natalității după anul 1990, când a fost liberalizat avortul. La aceasta s-a adăugat,
după cum am indicat și mai sus, antrenarea tinerilor într-un fenomen tot mai accentuat de migrație
către centrele urbane mari din România, dar și către alte țări. În aceste condiții, cei mai mulți
locuitori efectivi ai județului au în prezent între 40 și 53 de ani, fiind născuți în timpul baby-boomului din perioada 1967-1980 (așa-numiții decreței), ajunși la o vârstă la care înclinația spre
mobilitatea inter-județeană și externă este mai redusă. O altă grupă de vârstă bine reprezentată este
a persoanelor cu vârsta de 60-70 de ani, mai exact cei născuți în anii 50, o altă perioadă cu o rata
ridicată a natalității și cu o mobilitate redusă.
Implicațiile acestei configurații a piramidei vârstelor pentru următorul deceniu sunt
multiple:
 Menținerea ratei natalității la valori reduse sau chiar mai reduse decât în prezent, pe
fondul scăderii numărului femeilor de vârstă fertilă și a cuplurilor tinere, mai ales în
intervalul de vârstă cu cele mai multe nașteri, adică 20-35 de ani (generațiile născute
după 1989);
 Scăderea populației apte de muncă, pe fondul ratei negative de înlocuire (persoanele
cu vârsta de 55-64 de ani care vor ieși de pe piața muncii sunt mult mai numeroase
decât cele cu vârsta de 15-24 de ani, care vor intra în zona de activitate), dar și a
migrației interne și externe în rândul adulților tineri (mai ales la grupa 20-29 de ani);
 Creșterea numărului de persoane vârstnice, pe fondul intrării în această categorie a
numărului mare de rezidenți cu vârsta de 55-64 de ani, dar și a creșterii speranței de
viață către orizontul de 80 de ani, mai ales în rândul femeilor.
Figura4 - Dinamica vârstei medii a populației (ani), la nivel județean, regional și
național, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Aceste prognoze sunt confirmate de dinamica vârstei medii a populației rezidente a
județului, care a crescut de la 41,8 ani în 2012, la 43,5 ani în 2019, fiind mai ridicată decât media
națională (42,2 ani) și regională (41,7 ani). De altfel, din această perspectivă, județul Alba este cel
mai îmbătrânit județ din zona istorică a Transilvaniei (dacă excludem județul Hunedoara, cu o
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vârstă medie de 44,1 ani). Mai mult, vârsta medie a populației feminine de la nivelul județului a
ajuns în 2019 la peste 45 de ani, față de doar 42 de ani în cazul bărbaților, pe fondul speranței de
viață mai ridicate cu circa 6-7 ani.
Structura pe sexe a populației rezidente (estimate) a județului Alba pentru anul 2019
indica un număr de 160.802 bărbați (49,4% din total), respectiv de 164.624 de femei (50,6%).
Dacă ponderea mai ridicată a femeilor în totalul populației județului este explicabilă prin speranța
de viață mai ridicată a acestora, procentul lor este totuși mai redus decât media națională (51,1%),
respectiv regională (50,9%). Această diferență este dată de faptul că județul Alba a fost mai afectat
în ultimele decenii de procesul de migrație internă, în care sunt angrenate tradițional mai multe
femei decât bărbați (mai ales pe motiv de căsătorie).
Figura5 - Piramida vârstei populației rezidente (estimate) a județului Alba pe sexe,
în anul 2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Totuși, ponderea celor două sexe în totalul populației județului variază semnificativ
funcție de vârstă. Persoanele de sex masculin sunt majoritare în cazul copiilor (pe fondul ponderii
mai ridicate a născuților de sex masculin) și a persoanelor adulte cu vârsta de până la 55 de ani (pe
fondul mobilității teritoriale mai reduse), în timp ce femeile sunt mai numeroase după vârsta de
55 ani, ponderea lor crescând odată cu înaintarea în vârstă, astfel încât ajung să reprezinte circa
2/3 dintre persoanele trecute de vârsta de 85 ani. Speranța de viață în creștere, concomitent cu
menținerea unei diferențe de peste 5 ani între sexe în ceea ce privește aceste indicator în favoarea
femeilor, va conduce nu doar la creșterea numărului de vârstnici, ci și la creșterea persoanelor de
sex feminin care sunt singure (văduve), mai ales după vârsta de 75 de ani. Acest lucru va aduce o
cerere suplimentară pentru servicii sociale, mai ales cele de îngrijire la domiciliu, de centre de zi
pentru vârstnici, dar și de tip rezidențial pentru persoane vârstnice dependente de ajutor.
La nivelul anului 2019, INS estima un număr de 190.932 de locuitori care trăiau efectiv
în orașele județului, respectiv de 134.494 de rezidenți în mediul rural. Așadar, gradul de urbanizare
era estimat la 58,7%, peste media națională de 53,9% și cea regională (57,2%), inclusiv pe fondul
numărului mare de centre urbane (11), chiar dacă acestea sunt de dimensiuni medii și mici,
perspectivă din care se aseamănă cu județul Hunedoara. Totuși, exceptând acest caz particular, în
județele învecinate mare parte din populație e concentrată în jurul unui centru urban important și
a zonei sale urbane funcționale (Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș), ceea ce a și condus la
un ritm mai ridicat de dezvoltare a acestora, și implicit de polarizare, încă din perioada comunistă.
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Figura6 - Dinamica populației rezidente (estimate) a județului Alba, pe medii de
rezidență, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Față de anul 2012, se observă la nivelul județului Alba o scădere a populației rezidente
din mediul urban cu 3,7%, aproape la jumătate față de scăderea de 6% din mediul rural. Așadar,
în timp ce la nivel național și chiar regional vorbim despre o tendință de creștere ușoară a ponderii
populației rurale, la nivelul județului Alba gradul de urbanizare a crescut cu 0,6 puncte procentuale
față de 2012. Totuși, aceste valori trebuie privite cu precauție până la publicarea rezultatelor
recensământului din 2023, estimările între recensăminte fiind de obicei favorabile orașelor, mai
ales a celor de talie mică și medie, de unde populația, mai bine instruită decât în zonele rurale,
tinde să migreze intern mai mult către centrele urbane mari. Apoi, în jurul municipiilor din județ,
mai ales Alba Iulia și Sebeș, s-a manifestat în ultimul deceniu un fenomen incipient de
suburbanizare, care poate însemna un plus de populație în comunele din jurul lor față de estimările
actuale ale INS.
Distribuția pe sexe și medii de rezidență, indică faptul că în mediul rural predomină
persoanele de sex masculin (51% din total), în timp ce în mediul urban sunt mai numeroase femeile
(51,7% din total). Aceste diferențe au fost (și sunt încă) modelate de fenomenul migrației interne
și de durata medie a vieții. Astfel, mobilitatea teritorială este mai ridicată în cazul femeilor adulte,
mai ales în ceea ce privește migrația rural-urban, în timp ce bărbații sunt mai stabili din punct de
vedere teritorial. În altă ordine de idei, speranța de viață a femeilor din mediul urban atinge valori
mult mai ridicate, nu doar în comparație cu a bărbaților, ci și cu a femeilor din mediul rural.
Din perspectiva structurii populației pe grupe de vârstă și medii de rezidență, se observă
faptul că populația urbană este mai numeroasă decât cea rurală până în jurul vârstei de 80 de ani,
în sate locuind mai multe persoane foarte vârstnice. În schimb, mediul urban concentrează cele
mai multe persoane adulte, cu vârf în cazul persoanelor născute în anii 50-60 (pe fondul migrației
de forță de muncă tinere dinspre zona rurală în contextul procesul de urbanizare din perioada
comunistă, mai ales din anii 70-80) și 70 (pe fondul natalității ridicate, inclusiv în rândul familiilor
tinere care tocmai se mutaseră din mediul rural). Reducerea natalității după 1989 a afectat mai ales
zonele urbane, la care s-a adăugat și reducerea fluxurilor migratorii dinspre sate către acestea, ba
chiar manifestarea unei migrații de tip urban mic-urban mare (mai ales către Cluj-Napoca), ceea
ce explică forma ascuțită a piramidei. Zona rurală a beneficiat de remigrația (urban-rural) din anii
90 și de la începutul anilor 2000 (vizibilă la diferențele mici dintre grupele de vârstă din intervalul
15-39 de ani), în schimb are o bază în curs de îngustare, pe fondul ponderii reduse a adulților tineri
(20-35 de ani).
Această configurație a piramidei are implicații foarte interesante pentru următorul
deceniu:
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 Gradul de îmbătrânire demografică din mediul rural va crește destul de lent sau chiar
va stagna în jurul valorilor din prezent, în contextul în care speranța de viață se menține
la valori modeste, iar numărul persoanelor născute în anii 50-60 care vor intra în
categoria vârstnicilor nu este foarte numeros. În schimb, municipiile și orașele din
județ vor cunoaște o creștere rapidă a numărului de persoane trecut de vârsta de 65 de
ani, în contextul în care aproape 14% din populația lor are între 55 și 64 de ani în
prezent, dar și al creșterii continue a speranței de viață din mediul urban. Această
creștere va fi vizibilă mai ales în cazul persoanelor de peste 70 de ani, ceea ce va
antrena o creștere a cererii de servicii sociale, de sănătate, dar și a ratei mortalității;
 Rata natalității va avea o tendință de scădere mai ales în zonele urbane, pe fondul
reducerii numărului de femei cu vârstă fertilă, mai ales a celor născute în anii 80, care
au în prezent între 30 și 40 de ani. Chiar dacă tendința de întârziere a nașterilor către
vârsta de 35-40-45 de ani va fi tot mai vizibilă, aceasta nu va putea compensa
îmbătrânirea accentuată a populației feminine. O creștere a natalității ar fi posibilă
doar prin creșterea fertilității la o medie de 2-3 copii/mamă, foarte puțin probabilă în
următorul deceniu.
 Reducerea resurselor de muncă va fi mult mai vizibilă în mediul urban, unde rata de
înlocuire a forței de muncă (persoane de 15-24 de ani, versus persoane de 55-64 de
ani) este de 65%, față de 91% în mediul rural. Continuarea, foarte probabilă, a
fenomenului de migrațiune a tinerilor către centrele universitare și alte țări, va micșora
și mai mult această rată de înlocuire.
Figura7 - Structura pe grupe de vârstă a populației rezidente (estimate) a
județului Alba, pe medii de rezidență, în anul 2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Singurele date puse la dispoziție de către INS cu privire la evoluția populației UAT-urilor
din județ în perioada 2012-2019 sunt cele legate de populația cu domiciliul. După cum am indicat
și anterior, acestea supraestimează populația efectivă/stabilă a județului cu peste 50.000 de
persoane, mai ales în cazul orașelor (diferență de 35.000 de persoane între populația cu domiciliul
și cea rezidentă, la 1 ianuarie 2019, adică peste 15%). În mediul rural, diferența este ceva mai
redusă (15.000 de persoane, adică 10%). Totuși, accentul ar trebui să cadă în acest caz nu pe
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volumul propriu al populației UAT-ului, ci pe dinamică, iar, cel puțin la nivel județean, populația
cu domiciliul și cea rezidentă au evoluat în strânsă corelare (diferență de circa 1 punct procentual).
Așadar, considerăm trendul populației cu domiciliul ca un indicator destul de precis cu privire la
evoluția populației reale a localităților din județ.
Figura8 - Dinamica populației domiciliată în UAT din județul Alba, în perioada
2012-2019
(2012 = 100%)

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Baza de date TEMPO Online
Astfel, în intervalul 2012-2019, populația a crescut modest (maxim 7%) doar în
municipiile Alba-Iulia și Sebeș, respectiv în comunele Câlnic, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Ighiu și
Săsciori, toate aflate în imediata vecinătate a celor două municipii sus-menționate și a Blajului.
Explicația principală pentru această ușoară creștere a populației în aceste localități este dată de
faptul că aceste centre urbane au atras în ultimii ani numeroase investiții private generatoare de
locuri de muncă, atrăgând forță de muncă din alte localități din județ sau chiar din afara acestuia.
Pe de altă parte, unele dintre aceste localități (Alba Iulia, Sebeș, Câlnic, Săsciori) înregistrează
(încă) spor natural pozitiv, pe fondul unei rate a natalității peste medie, respectiv a unei rate reduse
a mortalității.
La polul opus, orașul Baia de Arieș, aflat într-un declin socio-economic vizibil odată cu
închiderea minei de aur în 2004, precum și o serie de comune mai greu accesibile și îndepărtate
de centre urbane dinamice, cu populație îmbătrânită, mai ales din zona montană (Avram Iancu,
Ceru-Băcăinți, Întregalde, Livezile, Mogoș, Ocoliș, Ohaba, Poiana Vadului, Poșaga, Râmeț,
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Sălciua, Vidra) au înregistrat scăderi accentuate ale populației (de peste 10%) în perioada 20122019. Acestea pot fi puse atât pe seama sporului natural negativ, cât și a migrației (mai ales
interne).
1.2. Mișcarea naturală și migratorie a populației
În ceea ce privește rata natalității pentru născuții vii cu reședință obișnuită în județ,
aceasta a fost în anul 2019 de 9,1‰, mai scăzută decât media națională (9,6‰) și decât cea
regională (10,2‰). Rata natalității a avut o evoluție pozitivă până în anul 2016, după care a intrat
pe o pantă descendentă, La nivelul anului 2019, rata natalității era ușor mai ridicată în mediul
urban (9,1‰), decât în cel rural (9‰).
La nivel de UAT, cele mai ridicate valori medii ale natalității s-au înregistrat, în intervalul
2012-2019, în comuna Săsciori (peste 13‰), la care se adăugau comunele Gârbova, Hopârta,
Cergău, Câlnic, Doștat, Scărișoara, Șugag, Roșia de Secaș, Cenade, Lunca Mureșului, Jidvei –
care au ca și caracteristică comună o pondere peste medie a populației de etnie romă. În rândul
acestei comunități etnice, fertilitatea ajunge frecvent la valori duble sau triple față de medie, încă
de la vârste fragede.
La polul opus, cu valori foarte scăzute ale natalității, regăsim o serie de localități din zona
Apusenilor, cu o populație îmbătrânită ca urmare a migrației masive către zonele urbane a forței
de muncă în ultimele 5-6 decenii. În această categorie intră comunele Întregalde, Râmeț, Poșaga,
Râmetea, Mogoș, Ceru-Băcăinți, Ponor, Bucium, Ocoliș, dar și orașul Baia de Arieș, toate cu mai
puțin de 5 nașteri la 1.000 de locuitori. În unele dintre acestea, media nașterilor este 1-3 pe an,
ceea ce indică o probabilitate ridicată a depopulării complete în următorii ani, ca și nevoia găsirii
unor soluții pragmatice de asigurare a accesului copiilor din aceste așezări la oportunități educative
de calitate, în contextul restructurării rețelei școlare.
Figura9 - Evoluția ratei natalității (populație rezidentă) la nivel județean, regional
și național, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date Tempo Online
Rata mortalității a oscilat la nivelul județului în perioada 2012-2019, panta fiind una cu
traiectorie ascendentă, pe fondul creșterii continue a ponderii persoanelor cu vârsta de peste 65 de
ani. Așadar, la nivelul anului 2019, rata mortalității în județ ajunsese la 13,3‰, peste media
regională (12,5‰), însă ușor inferioară celei naționale(13,4‰). De altfel, pe fondul apariției
fenomenului de îmbătrânire demografică a populației și în zone mai dezvoltate (precum Brașov
sau Sibiu), diferențele între acestea și Alba din perspectiva ratei mortalității tind să se reducă. La
nivel județean continuă să existe diferențe mare între rata mortalității din mediul urban (11,6‰ în
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 1 05.08.2020
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2019) și cea din mediul urban (15,9‰), care, la rândul lor, tind să se reducă, pe măsură ce ponderea
populației vârstnice crește rapid în centrele urbane ale Albei.
La nivel de UAT, cele mai ridicate rate ale mortalității se înregistrează în zonele rurale
cu o populație îmbătrânită (mai ales peste vârsta de 75 de ani), amplasate cu precădere în zona
montană a județului, dar și în zona de podiș din estul și nord-estul județului, care au fost cele mai
afectate de migrația populației tinere încă din perioada comunistă: Ohaba, Ocoliș, Râmeț, Mogoș,
Hopârta, Poșaga, Avram Iancu, Blandiana, Livezile, Berghin, Vidra etc. Totuși, pe termen mediu
și lung, rata mortalității din aceste zone va tinde să scadă, având în vedere numărul mic de persoane
rezidente cu vârsta de 60-70 de ani, comparativ cu cei trecuți de 75-80 de ani.
Figura10 - Evoluția ratei mortalității (populație rezidentă) la nivel județean,
regional și național, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date Tempo Online
Ratele cele mai scăzute ale mortalității se înregistrează în municipiile Alba Iulia, Sebeș,
în orașul Abrud, respectiv în comunele Șugag, Săsciori și Câlnic, unde ponderea populației cu
vârsta de peste 65 de ani este relativ scăzută. Totuși, cel puțin în cazul celor două municipii, putem
anticipa o tendință accentuată de creștere a mortalității în următorul deceniu, având în vedere
numărul mare de rezidenți născuți în anii 50.
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Figura11 - Evoluția sporului natural (populație rezidentă) la nivel județean,
regional și național, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date Tempo Online
În aceste condiții, sporul natural a atins valori negative în întregul interval 2012-2019,
care au oscilat în jurul valorii de -4‰. Acest deficit este mai accentuat decât media națională și
regională (deși diferențele tind să se diminueze), conducând la scăderea populației județului cu
circa 1.400-1.500 de persoane doar din cauze naturale, adică echivalentul unei comune de mici
dimensiuni.
Figura12 - Rata medie a sporului natural (raportat la 1000 de locuitori cu
domiciliul), la nivel de UAT, în perioada 2012-2019

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Baza de date TEMPO Online
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Singurele localități din județ care mai înregistrează încă un spor natural pozitiv sunt
comunele Săsciori, Câlnic și Șugag, respectiv municipiile Alba Iulia și Sebeș, la acestea din urmă
indicatorul fiind unul destul de fragil, în contextul accentuării îmbătrânirii demografice. În schimb,
în unele zone rurale din zona Apusenilor, respectiv din Podișul Târnavelor și al Secașelor,
populația se reduce cu 1,5-3% anul doar pe fondul sporului natural negativ (comunele Ohaba,
Ocoliș, Râmeț, Mogoș, Poșaga, Întregalde, Ceru-Băcăinți, Livezile, Avram Iancu), acestea fiind
expuse riscului de depopulare completă în următoarele decenii.
Județul Alba a fost în ultimul secol o zonă de emigrare a forței de muncă, situație
explicabilă în contextul poziționării sale între județe mai dezvoltate din punct de vedere economic
și cu centre urbane de dimensiuni mai mari. Astfel, în perioada comunistă fluxurile migratorii
(preponderent de tip rural-urban) erau îndreptate mai ales către județele Hunedoara, Sibiu și Cluj,
la care se adăugau în proporții mai reduse Timișul, Aradul, Bucureștiul, Brașovul, Mureșul etc.
După 1990, migrația către județul Hunedoara s-a redus semnificativ, pe fondul declinului
mineritului, în schimb a crescut semnificativ migrația de tip urban-urban către centrele
universitare, mai ales către Cluj-Napoca.
Conform ultimului recensământ, doar în perioada 2001-2011, peste 4.800 de locuitori ai
județului Alba s-au mutat în Cluj-Napoca (dintre care 4.100 proveniți din mediul urban și doar
700 din cel rural), 1.300 la Timișoara (din care 1.100 din urban și 200 din rural), 1.200 la Sibiu,
700 la București etc. Acestea sunt însă doar persoanele care au declarat că și-au schimbat reședința,
la care se adaugă și cele peste 4.400 care au declarat că sunt plecate pe termen scurt (sub 1 an),
fără schimbarea reședinței, cele mai multe îndreptându-se tot către centre urbane mari menționate.
Pentru perioada post-recensământ dispunem doar de date cu privire la volumul migrației
interne cu schimbarea de domiciliu, care subestimează amploarea fenomenului, în condițiile în
care nu toți cei mutați operează și modificarea corespunzătoare în documentul de identitate
(situație specifică mai ales persoanelor care locuiesc în chirie în localitatea de destinație). Acestea
indică faptul că în intervalul 2012-2019 județul Alba a înregistrat un sold al migrației interne de 4.615 persoane, ceea ce înseamnă o pierdere anuală de circa 600 de persoane.
La nivel de UAT, sporul migratoriu a fost pozitiv doar în municipiul Alba Iulia, pol urban
care polarizează județul, precum și într-o serie de comune relativ accesibile și apropiate de centre
urbane, unde se manifestă fenomene de suburbanizare sau remigrație: Ciugud, Ighiu, Galda de
Jos, Berghin, Sântimbru, Mihalț, Cricău, Stremț, Vințu de Jos (zona Alba Iulia), Cut, Doștat,
Câlnic, Pianu, Daia Română (zona Sebeș), Ponor, Rădești, Râmetea, Hopârta (zona Aiud),
Crăciunelu de Jos (zona Blaj), Noșlac (zona Ocna Mureș), Șibot, Săliștea (zona Cugir) etc.
În altă ordine de idei, orașele de mai mici dimensiuni (Baia de Arieș, Abrud, Câmpeni,
Cugir), precum și comunele situate la distanțe mari față de centre urbane solide și mai greu
accesibile, precum cele din Apuseni (Întregalde, Poiana Vadului, Ceru-Băcăinți, Horea, Gârda de
Sus, Sălciua, Scărișoara, Arieșeni, Albac, Șugag, Ciuruleasa, Poșaga etc.) au pierdut un număr
însemnat de locuitori pe fondul migrației interne, sporind, în combinație cu sporul natural negativ
(exceptând cazul particular al comunei Șugag), riscul unei depopulări treptate a unor areale rurale.
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Figura13 - Rata medie a sporului migratoriu intern (cu schimbare de domiciliu, la
1000 de locuitori domiciliați), în perioada 2012-2019, la nivel de UAT din județul Alba

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Baza de date TEMPO Online
Fenomenul migrației externe este unul destul de greu de cuantificat, chiar și la
recensăminte, dar mai ales în perioadele dintre acestea, întrucât cele mai multe persoane plecate
în străinătate nu au obligația să declare în țară schimbarea reședinței. La recensământul din 2011
au fost înregistrate 21.717 de persoane cu domiciliul în județul Alba plecate în străinătate, adică
un procent de aproape 6% din populația totală, peste media regională (4,8%) și cea națională (5%).
Acest procent este probabil unul subestimat, dat fiind faptul că au fost colectate date doar pentru
cei care aveau o parte a familiei rămasă în țară și care a putut oferi informații despre aceștia. Din
totalul celor plecați, circa 78% se aflau în străinătate de peste 1 an, iar 51% erau persoane de sex
masculin. În ceea ce privește țările de destinație, 55% dintre emigranții din județ aleseseră Spania,
19% Italia, 7% Germania, 4% Franța, 3% Marea Britanie etc. Cele mai multe persoane plecate în
străinătate aveau între 25-39 ani (48% din total), urmați de cei între 40 și 64 de ani (28%) și de
tinerii cu vârsta de 15-24 de ani (15%). Emigrația în rândul copiilor și a vârstnicilor era relativ
redusă (sub 10%), ceea ce indică faptul că principalul scop al migrației externe este cel profesional.
Pentru perioada de după recensământul din 2011, INS pune la dispoziție estimări cu
privire la numărul de imigranți și emigranți temporari. Acestea indică o tendință de creștere a
numărului de persoane emigrate, dar și a celor care revin din străinătate în județ. Totuși, balanța
continuă să fie una negativă, județul pierzând circa 1000 de persoane pe an doar din soldul
migrației externe temporare.
Figura14 - Indicatorii migrației externe temporare, la nivelul județului Alba, în
perioada 2012-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Așadar, per ansamblul intervalului 2012-2018, 23.734 de locuitori ai județului au plecat
temporar în străinătate, dintre care peste 56% au provenit din mediul urban, iar 44% din cel rural.
Repartiția pe sexe a emigranților temporari a fost una echilibrată (48,5% bărbați și 51,5% femei).
Cel mai important aspect este legat de faptul că aproape 35% dintre emigranți aveau între 20-29
de ani la momentul plecării, iar 22% între 30-39 de ani. Așadar, migrația externă este accentuată
mai ales în cazul forței de muncă tinere.
Din păcate, datele cu privire la migrația temporară sunt disponibile doar la nivel de județ,
nu și de localitate. Cu privire la acest nivel teritorial, INS furnizează doar date cu privire la migrația
externă cu domiciliul, care subestimează semnificativ indicatorul. Dovadă în acest sens stă faptul
că numărul celor sosiți cu domiciliul în județ din străinătate a fost, în perioada 2012-2019 de doar
880, în timp ce numărul celor plecați definitiv în străinătate a fost de 2275, cifră de circa 10 ori
mai mică decât estimările INS privind migrația temporară. Această situație este explicabilă prin
faptul că cei plecați sau reîntorși în țară nu operează modificări ale domiciliului sau reședinței în
documentul de identitate.
În acest context, considerăm că datele de la recensământ cu privire la numărul persoanelor
plecate pe termen scurt (sub 1 an) sau lung (peste 1 an) din fiecare UAT reprezintă cel mai relevant
indicator pentru măsurarea migrației externe în aceste comunități. Astfel, localitățile cele mai
afectate de migrația externă (peste 10% din populația totală a UAT) erau comunele Cut, Livezile,
Pianu, Cenade, Daia Română, Sâncel și Sântimbru, la care se adăuga și orașul Baia de Arieș.
Interesant este faptul că fenomenul migrației externe nu pare să fie în mod necesar asociat cu
nivelul de dezvoltare socio-economică a localității de origine, multe dintre aceste comune (Cut,
Pianu, Daia Română, Sâncel, Sântimbru) fiind amplasate în imediata apropiere a unor centre
urbane cu o economie dinamică (Alba Iulia, Sebeș, Blaj). În schimb, în unele comune greu
accesibile și îndepărtate de centre urbane importante, mai ales din zona Apusenilor, afectate de un
declin demografic (și nu numai) vizibil, precum Avram Iancu, Arieșeni, Gârda de Sus, Vidra,
Albac, Râmeț, Horea, Scărișoara, Râmetea, Sohodol, Vadu Moților, Almașu Mare etc. numărul
persoanelor plecate în străinătate era nesemnificativ. În acest context, se pare că migrația este mai
degrabă ridicată în zonele cu un stoc important de populație tânără sau unde funcționează anumite
”rețele locale” (fenomen specific mai multor zone rurale din țară, în care un număr de cetățeni
dintr-o anumită localitate plecați în străinătate atrag după ei rude, cunoștințe, prieteni etc.).
Figura15 - Ponderea persoanelor recenzate ca fiind plecate în străinătate în totalul
populației domiciliate, la nivel de UAT, la recensământul din 2011
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Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Rezultatele definitive ale recensământului
din 2011
1.3. Profil etnic și confesional
În ceea ce privește structura etnică a populației, datele recensământului din anul 2011
(ultimele disponibile pe această temă) indicau faptul că 85,2% dintre locuitorii județului s-au
declarat de etnie română, 4,3% de etnie maghiară, 4,2% de etnie romă, 0,3% de altă etnie (germani,
turci, evrei, ucraineni, ruși-lipoveni, slovaci, polonezi etc.), iar pentru 6% informația nu a putut fi
obținută pentru că nu au fost găsiți la reședință de către recenzori. Dacă excludem această din urmă
categorie, ponderea reală a românilor ajungea la 90,6%, a maghiarilor la 4,6%, iar a romilor la
4,4%. Spre comparație, la recensământul din 1930 ponderea maghiarilor era de 9,6%, a romilor
de 1,9%, a germanilor de 4,9%, iar a evreilor de 1%. Așadar, ultimele 8 decenii au marcat o
tendință de reducere a diversității etnice a populației, generată mai ales de reducerea masivă a
numărului etnicilor germani (de la 17.000 la circa 500 în prezent), a evreilor (de la 3.400 la sub
20) – comunitate care riscă să dispară complet în următorul deceniu, respectiv a maghiarilor (de
la 33.000 la sub 15.000). În schimb, numărul persoanelor de etnie romă a crescut de peste 2 ori,
iar cel al românilor a crescut ușor.
Cu toate acestea, situația variază de la o localitate la alta. Astfel, populația de etnie
maghiară este majoritară în comunele Râmetea (peste 85% din total) și Lopadea Nouă (52%). De
asemenea, etnicii maghiari au o pondere însemnată și în alte comune din partea de nord / nord-est
a județului: Mirăslău (27%), Lunca Mureșului (25%), Șona (23%), Fărău (22%), Bucerdea
Grânoasă (19%), Rădești (18%), Cetatea de Baltă (17%) etc.
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Etnicii romi dețin ponderi mai ridicate în comunele: Cetatea de Baltă (31%), Câlnic
(24%), Jidvei (23%), Hopârta (17%), Unirea (15%), Scărișoara (15%), Bucerdea Grânoasă (14%),
Roșia Montană (13%), Cergău (12%), Lunca Mureșului (12%), Cenade (11%), Avram Iancu
(10%) etc. Totuși, aceste cifre trebuie privite cu precauție, pentru că nu toate persoanele de etnie
romă și-au declarat adevărata etnie. Studiul SocioRoMap estimează faptul că în județul Alba trăiau
în realitate peste 26.700 de romi, identificați de către experți, cu peste 88% mai mult decât cei care
s-au autodeclarat cu această etnie la recensământul din 2011. Astfel, procentul populației rome ar
ajunge la circa 8% din totalul populației județului. Conform acestui studiu, ponderea romilor
variază între 20 și 50% în comunele Cetatea de Baltă, Jidvei, Crăciunelu de Jos, Cenade, Roșia de
Secaș, Gârbova, Câlnic, Săsciori, Unirea și Lunca Mureșului. Ponderi cuprinse între 10 și 20% din
totalul populației se întâlnesc în comunele Saliștea, Vințu de Jos, Berghin, Doștat, Sâncel, Hopârta,
Roșia Montană, Scărișoara și Avram Iancu, dar și în municipiul Sebeș.
Etnicii germani, tot mai puțini la număr mai trăiesc în municipiile Sebeș, Alba Iulia, Blaj,
în orașele Cugir, comune precum Cenade, Câlnic, Gârbova, Berghin, Șona, Cetatea de Baltă,
Jidvei, Șpring, Valea Lungă etc. Totuși, ponderea lor nu mai trece de 3%, de 10-15 ori mai puțin
ca în urmă cu 60-70 de ani, când erau chiar majoritari în unele sate din zona Podișului Târnavelor.
Din punct de vedere confesional, datele recensământului din 2011 au indicat faptul că
82,3% dintre locuitori s-au declarat ortodocși, 3,2% reformați, 2,7% greco-catolici, 1,9%
penticostali, 1% romano-catolici, 2,7% de altă religie (baptistă, Martori ai lui Iehova, unitariană,
creștină după evanghelie, adventistă, evanghelică, evanghelică luterană, creștină de rit vechi,
evanghelică de confesiune augustană etc.), 0,1% atei, iar pentru 6% informația nu a putut fi
colectată de către recenzori. Așadar, județul Alba își păstrează încă diversitatea confesională, însă
la cote mai reduse ca în trecut. Spre exemplu, la recensământul din 1930, doar 50% dintre locuitori
erau ortodocși, 31,6% greco-catolici, 7,5% reformați (calvini), 3,4% romano-catolici, 3,3%
evanghelici luterani, 1,2% unitarieni etc. Astfel, în ultimele 8 decenii a crescut doar numărul de
credincioși ortodocși (o contribuție importantă având-o desființarea bisericii greco-catolice de
către autoritățile comuniste), respectiv numărul de neoprotestanți (mai ales penticostali). Unele
confesiuni, precum cea mozaică sau evanghelică luterană sunt astăzi pe cale de dispariție, pe
fondul reducerii dramatice a comunităților de germani și evrei.
Populația de confesiune ortodoxă este majoritară în cele mai multe localități din județ,
exceptându-le pe cele locuite de cetățeni de etnie maghiară (Râmetea și Lopadea Nouă), unde
predomină unitarienii, respectiv reformații. Comunități importante de reformați există și în alte
localități cu o pondere ridicată a populației de etnie maghiară: Mirăslău (25%), Fărău (22%),
Lunca Mureșului (22%), Bucerdea Grânoasă (17%), Rădești (17%), Cetatea de Baltă (15%), Șona
(14%), Noșlac (13%), Aiud (12%) etc. Greco-catolicii sunt concentrați mai ales în municipiul Blaj
(13%), orașul Teiuș (12%) și în comunele Cenade (27%), Valea Lungă (13%) și Jidvei (10%).
Cultele neoprotestante sunt mai bine reprezentate în comunele Daia Română, Gârbova și Săliștea.

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 1 05.08.2020

18

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentruperioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 1- Profil socio-demografic/ Comunitatea

1.4. Rețeaua de localități pe zone urbane, rurale, montane
Din punct de vedere administrativ teritorial, județul are 11 localități urbane, din care 4
municipii: Alba Iulia (reședința de județ), Aiud, Blaj, Sebeș și 7 orașe: Abrud, Baia de Arieș,
Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna și - 722 de comunități rurale, din care 67 de comune
și 656 de sate.
Conform clasificării localităților din Legea nr. 351/2001 cu modificările și completările
ulterioare, județul include:

4 localități de rang II (municipii de importanță interjudețeană, județeană sau
cu rol de echilibru în rețeaua de localități) - Alba – Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș,

7 localități de rang III (orașe): Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna
Mureș, Teiuș, Zlatna,

67 localități de rang IV (sate reședință de comună),

656 localități de rang V (sate componente ale comunelor și sate aparținând
municipiilor și orașelor).
Rețeaua de localități - definită și caracterizată din perspectiva documentelor
strategice și de planificare elaborate la nivel național.
Strategia de Dezvoltare a Teritorială a României – Studiu de Fundamentare numărul
15 -Rețeaua de localități după rang și importantă (2014) – evidențierea principalelor aspecte
cu implicații pentru rețeaua de localități din Regiunea Nord-Est și județul Alba:
Studiul identifică următoarele aspecte la nivel național și regional:

3181 unități administrativ teritoriale, cu 13750 localități - media națională de 4,32
localități/UAT;

320 unități administrativ teritoriale - urbane, cu 1263 localități – media națională
de 3,94 localități/UAT urban;

2861 unități administrativ teritoriale – rural / comune, cu 12487 localități - media
națională de 4,36 localități/comună.

Regiunea Centru se află pe locul I în ierarhia națională, în clasificarea după
numărul de UAT urbane și după numărul UAT rurale.
In studiu sunt identificate 119 orașe cu populație sub 10.000 locuitori, prag minim al
numărului de locuitori stabilit prin Legea 351/2001 cu modificările și completările ulterioare.
Dintre acestea, 5 se regăsesc pe teritoriul județului Alba: orașele Abrud, Baia de Arieș, Teiuș;
Câmpeni și Zlatna.
Numărul mare de orașe(la nivel național) care nu îndeplinesc această condiție minimă
conduce la necesitatea revizuirii statutului juridic și administrativ al acestor orașe, sau, după caz,
implementarea de măsuri speciale, în funcție de profilul acestora, care să conducă la recuperarea
statutului acestor orașe prin investiții în activitățile economice și în infrastructura de facilități și
servicii, atât din partea administrației publice cât și a investitorilor privați, în vederea atragerii
și stabilirii populației și crearea de măsuri administrative și fiscale care să conducă la diminuarea
impedimentelor de dezvoltare ale acestor UAT. O altă posibilitate oferită de lege în vederea
remedierii acestei probleme este unificarea acestor UAT cu una sau mai multe localități
învecinate. În orice caz, declasarea unor orașe cu tradiție, chiar dacă de mici dimensiuni, ar putea
constitui o eroare, ceea ce conduce la ideea posibilei reconsiderări a pragului minim în ceea ce
privește populația minimă, mai ales în condițiile scăderii demografice de perspectivă (SDTR,
2014). Municipiile și orașele în declin demografic sunt identificate în funcție de 2 criterii:
pierderearelativă și pierderea absolută de populație între 1990 și 2012. Sunt 69 de municipii și
126 de orașe în contracție dintre care 20, respectiv 35 sunt în contracție accelerată. Fenomenul
este generalizat la nivelul întregii țări, cuprinzând peste 60% din totalul municipiilor și orașelor
și prezintă o anumită concentrare în centrul și vestul țării (Regiunile Centru și Vest). Pot fi
identificate 51 de orașe care prezintă simultan caracteristici rurale și declin demografic
accentuat. Dintre acestea 11 sunt în Regiunea Vest, câte 9 în regiunile Centru și Sud, câte 6 în
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regiunile Nord-vest și Sud-est și câte 5 în regiunile Nord-est și Sud-vest. În județele Alba și Arad
sunt câte 5 orașe în declin demografic și cu caracteristici rurale.
În ceea ce privește comunele, au fost identificate 174 de comune din 30 de județe ce au
suferit scăderi de peste 30% în intervalul 1991 – 2012, dintre care în 7 comune scăderile au fost
de peste 50%. Principalele concentrări se află în județele din vestul Transilvaniei (Alba,
Hunedoara) și în județele Mehedinți și Teleorman. Comune cu scăderi ale populației de peste 30%
în intervalul 1991– 2012: PONOR (48.6%), MOGOS (47.7%), RAMET (47.3 %), CERUBACAINTI (47.3 %), OHABA (45.8 %), INTREGALDE (42.9 %), ALMASU MARE (41.9 %),
OCOLIS (40.7 %), FARAU (37.7 %), LIVEZILE (35.4 %), VIDRA (35.1 %), SCARISOARA
(32.3 %), POSAGA (30.5 %). De asemenea, au fost identificate zone cu comune cu localități sub
100 de locuitori la Recensământul General al Locuințelor și Populației din 2011 - cca. 1700 de
sate din care peste 360 se aflau în județul Alba.
Studiu de fundamentare în vederea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului
Național – Secțiunea IV: Rețeaua de localități - Etapa II (2013) – evidențierea principalelor
aspecte cu implicații pentru rețeaua de localități din Regiunea Centru și județul Alba:
In detalierea conceptului de dezvoltare policentrică (prin adoptarea principiilor
dezvoltării policentrice promovate la nivelul UE cu scopul de a reechilibra rețeaua națională de
localități prin contracararea tendințelor de accentuare a gradului de polarizare și hipertrofiere
a capitalei) sunt determinate cinci categorii de poli de dezvoltare; dintre aceștia, pentru județul
Alba au fost identificați următorii poli:

municipiul Alba Iulia -importanță și rol teritorial județean, pol principal la nivel
județean

municipiile Aiud și Blaj - importanță și rol teritorial județean și zonal la nivel de
județ sau inter-județean; poli secundari la nivel județean

alte municipii, noduri de transport, stațiuni turistice – municipiul Sebeș cu
importanță locală rol specializat, cu caracter monofuncțional și subordonare /dependență față de
alt centru urban
De asemenea, în studiu a fost analizată capacitatea de polarizare a orașelor și
municipiilor, din perspectiva serviciilor aparținând terțiarului superior - poli intraregionali de
dezvoltare (așezări urbană care au beneficiat de o serie de favorabilități care au contribuit la
creșterea capacităților de polarizare, comparabile cu nivelul de polarizare anterior) și poli locali
de dezvoltare.
Tabel 1– Indicele de polarizare al localităților identificat prin PATN (2014)
Polii de dezvoltare
MUNICIPIUL BUCURESTI
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS ZLATNA
ORAS TEIUS
ORAS OCNA MURES
ORAS ABRUD
ORAS CUGIR
ORAS BAIA DE ARIES
Comuna ARIESENI

Indicele capacității de Categoria
polarizare
63,33
Capitala
52,12
Pol regional de dezvoltare
51,89
Pol intraregional de dezvoltare
51,87
Pol intraregional de dezvoltare
51,85
Pol intraregional de dezvoltare
51,20
Pol intraregional de dezvoltare
51,16
Pol local de dezvoltare
51,14
Pol local de dezvoltare
51,09
Pol local de dezvoltare
51,08
Pol local de dezvoltare
50,94
Pol local de dezvoltare
50,69
Centru de creștere

Regiunea Centru.În Regiunea Centru, rețeaua policentrică este alcătuită din polul
național de dezvoltare Brașov, 5 poli regionali de dezvoltare (Târgu Mureș, Alba Iulia, Sibiu,
Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc) o rețea densă de poli de dezvoltare intraregională, poli locali
de dezvoltare și centre de creștere.
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Axele structurante naționale pornesc într-o structură radiar divergentă din municipiul
Brașov unind majoritatea polilor regionali de dezvoltare, facilitându-le schimburi de materie și
informație, care să poată fi transmise mai departe până la nivelul centrelor de creștere. Axele
structurante regionale sunt conectate cu primele prin intermediul polilor de dezvoltare
intraregională astfel încât tot teritoriul regiunii centru să beneficieze de o dezvoltare echilibrată.
Rețeaua policentrică din Regiunea Centru este una dintre cele mai complexe, datorită
faptului că poli regionali de dezvoltare (Alba Iulia, Sibiu, Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Sfântu
Gheorghe) se impun aproape în mod egal la nivelul teritoriilor pe care le coordonează. Sectorul
superior este, de altfel, foarte stabil, primele 7 orașe păstrându-și locurile pe care le dețineau și
în 1992.
Pe parcursul sectorului median există fluctuații foarte reduse generate doar de înlocuiri
succesive pe scara ierarhică. Poate mai evident decât în alte regiuni aici rezultă clar reculul unor
orașe industriale specializate, din categoria celor de peste 30000 locuitori: Făgăraș, dar mai ales
Cugir și Săcele. Creșterea cea mai mare o înregistrează orașul Sebeș, care deși câștigă două
locuri, totuși demonstrează cum un oraș cu o economie complexă, chiar industrială, dacă se
bazează pe resurse locale (lemn și produse animaliere), precum și pe tradiții în prelucrarea
acestora poate avea o mare rezistență la schimbare.
Sectorul inferior înregistrează cele mai mari amplitudini, care pe fond au la bază
regresul înregistrat de orașul Bălan. Acesta pierzând 9 locuri în ierarhia urbană a determinat o
bulversare a poziției deținute de mai multe orașe, de unde și aparenta schimbare la întreg nivelul
ierarhic inferior al regiunii.
Figura16 - Ierarhia și clasificare localităților

Sursa: planșă proprie, prelucrare date Legea 350/2011 și PATN – Rețeaua de Localități
(propunere 2014)
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Zonele urbane însumau58,7%, pentru anul 2019, și respectiv60,1% din totalul populației1
la începutul anului 2020, populație care se concentrează pe teritoriile a 11 din cele 78 de UAT-uri
(4 municipii și 7 orașe), restul populației locuind în zone rurale (68 comune cu 656 sate)2. Față de
anul 2013, gradul de urbanizare a crescut cu 2 puncte procentuale, situându-se peste media
regională (59,5%) și peste media națională (56,5%).
Tabel 2- Categorii de mărime a localităților, după populație și pe medii (2020)
Populație
Localități rurale Localități urbane
Total
0
0
100.000 - 200.000
0
0
1
50.000 – 100.000
1
0
4
20.000 – 35.000
4
0
1
10.000 – 15.000
1
4
4
5.000 – 10.000
8
11
1
3.000 – 5.000
12
17
0
2.000 – 3.000
17
35
0
1.000 – 2.000
35
Sursa: INSSE Tempo online
Din cele 78 de UAT-uri care compun județul Alba doar 5 înregistrau la începutul anului
o populație mai mare de 15.000 de locuitori: Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Aiud și Blaj - toate
aparținând mediului urban. După numărul de locuitori, orașele se clasifică astfel:
 orașe mari – peste 100.000 locuitori – nu există;
 orașe mijlocii 20.000 ‐ 100.000 locuitori - Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Aiud și Blaj;
 orașe mici - sub 20.000 locuitori – ocna Mureș, Zlatna, Câmpeni, Teiuș, Abrud și Baia
de Arieș.
Figura17 - Distribuția comunelor după numărul de locuitori (2017)

Sursa: prelucrare date INSSE Tempo online
In mediul rural, comunele pot fi grupate în cinci categorii de mărime:
 0 comune cu o populație de peste 10.000 de locuitori;
 4 comune cu o populație cuprinsă între 5000 și 10.000 de locuitori (însumând un total
de 24.147 locuitori / 16% din totalul populației în mediu rural);
 11 comune cu o populație cuprinsă între 3000 și 5000 de locuitori (însumând un total
de 40.427 de locuitori / 27% din totalul populației în mediu rural);

1

conform datelor INS Tempo online – populația cu domiciliul la 1 ianuarie 2020
sursa: INS Alba 2004

2
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 17 comune cu o populație cuprinsă între 2000 și 3000 de locuitori (însumând un total
de 41.283 de locuitori / 27% din totalul populației în mediu rural);
 24 comune cu o populație cuprinsă între 1000 și 2000 de locuitori (însumând un total
de 35.331 de locuitori / 23% din totalul populației în mediu rural).
 11 comune sub 1000 de locuitori (însumând 7.600 de locuitori / 5% din totalul
populației în mediu rural); dintre acestea, 6 comune au sub 600 de locuitori: Ohaba,
Ponor, Întregalde, Ocoliș, Râmeț și Ceru-Băcăinți.
Figura18 - Distribuția UAT-urilor după mărimea demografică (2020)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online (indicatorul populația cu
domiciliu la 1 ianuarie 2020)
Densitatea medie este de 52.3 locuitori/kmp pentru anul 20183, mai mică față de cea
înregistrată în anul 2011 și mai mică, în continuare, față de anul 2002 – când densitatea medie
înregistrată era de 61,3 locuitori/kmp. Această densitate medie este mai mică față de media pe țară
de 81.7 loc/kmp (2018) și mai mică față de densitatea la nivel regional 68.1 locuitori/kmp.
Localitățile ce înregistrează o densitate a populației peste media regională sunt: municipiile Alba
Iulia, Aiud, Bșlaj, Sebeș, orașele Abrud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș (ce înregistrează
valori și peste media națională), dar și comunele Crăciunelu de Jos, Lunca Mureșului, Daia
Romană, Ciugud, Sântimbru sau Roșia Montană.
3

conform datelor INS Tempo online – populația rezidentă la 1 iulie 2018
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Figura19 - Distribuția UAT-urilor după densitate (2020)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online
Tabel 3- Unități administrativ teritoriale (UAT) și localitățile componente din
județul Alba (2018)
Denumire
localitate

2.

nivel Număr
localități
compone
nte
MUNICIPIUL ALBA 5
IULIA
MUNICIPIUL AIUD
11

3.

MUNICIPIUL BLAJ

9

4.
5.
6.

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE
ARIES
ORAS CAMPENI

4
4
6

1.

7.

și

22

Denumirea localităților componente

Alba Iulia, Bărăbanț, Micești, Oarda, Pîclișa
Aiud, Aiudul De Sus, Ciumbrud, Gîmbaș, Gîrbova de Jos,
Gîrbova De Sus, Gîrbovița, Măgina, Păgida, Sîncrai, Țifra
Blaj, Deleni-Obîrșie, Flitești, Izvoarele, Mănărade,
Petrisat, Spătac, Tiur, Veza
Sebeș, Lancrăm, Petrești, Răhău
Abrud, Abrud-Sat, Gura Cornei, Soharu
Baia De Arieș, Brăzești, Cioara De Sus, Muncelu, Sartăș,
Simulești
Cîmpeni, Boncești, Borlești, Botești, Certege, Coasta
Vîscului, Dănduț, Dealu Bistrii, Dealu Capsei, Dric, Fața
Abrudului, Florești, Furduiești, Mihoești, Motorăști, Peste
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8.

1696 ORAS CUGIR

9.
10.
11.

1794 ORAS OCNA 6
MURES
8096 ORAS TEIUS
5
1936 ORAS ZLATNA 19

12.

2130 ALBAC

13.
14.

2309
ALMASU 7
MARE
2381 ARIESENI
18

15.

2577 AVRAM IANCU 33

16.
17.

2988 BERGHIN
3039 BISTRA

18.
19.

3397 BLANDIANA
5
9026
BUCERDEA 4
GRANOASA
3459 BUCIUM
30

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

4106 CALNIC
3761 CENADE
3805 CERGAU
3841
CERUBACAINTI
3958 CETATEA DE
BALTA
1071 CIUGUD
4008 CIURULEASA

8

16

4
35

2
3
3
10
4
6
9

4188 CRACIUNELU 1
DE JOS
4142 CRICAU
3

Valea Bistrii, Poduri, Sorlița, Tomușești, Valea Bistrii,
Valea Caselor, Vîrși
Cugir, Bocșitura, Bucuru, Călene, Fețeni, Goașele,
Mugești, Vinerea
Ocna Mureș, Cisteiu De Mureș, Micoșlaca, RăzboieniCetate, Uioara De Jos, Uioara De Sus
Teiuș,Beldiu, Căpud, Coșlariu Nou, Pețelca,
Zlatna, Botești, Budenidealu Roatei, Dobrot, Dumbrava,
Feneș, Galați, Izvoru Ampoiului,
Pătrîngeni, Pirita, Pîrau Gruiului, Podu Lui Paul, Runc,
Ruși, Suseni, Trîmpoiele, Valea Mică, Vîltori
Albac, Bărăști, Budăiești, Cionești, Costești, Dealu
Lămășoi, Deve, După Pleșe, Fața, Pleșești, Potionci,
Rogoz, Roșești, Rusești, Sohodol, Tamborești
Almașu Mare, Almașu De Mijloc, Brădet, Cheile Cibului,
Cib, Glod, Nădăștia
Arieșeni, Avrămești, Bubești, Casa De Piatră, Cobleș,
Dealu Bajului, Fața Cristesei, Fața Lăpușului, Galbena,
Hodobana, Izlaz, Păntești,Pătrăhăițești,
Poienița, Ravicești, Sturu, Ștei-Arieșeni, Vanvucești
Avram Iancu, Achimețești, Avrămești, Bădăi, Boldești,
Călugărești, Căsoaia, Cîndești, Cîrăști, Cîrțulești, Cocești,
Cocoșești, Coroiești, Dealu Crișului, Dolești, Dumăcești,
Gojeiești, Helerești, Incești, Jojei, Mărtești, Orgești,
Pătruțești, Plai, Pușelești, Șoicești, Ștertești, Tîrsa, TîrsaPlai, Valea Maciului, Valea Uțului, Verdești, Vidrișoara
Berghin, Ghirbom, Henig, Straja
Bistra, Aronești,
Bălești,
Bălești-Cătun, Bîrlești,
Cheleteni, Ciuldești, Crețești, Dealu Muntelui,
Dîmbureni, Durăști, Gănești,
Gîrde, Hodișești,
Hudricești, Lipaia, Lunca Largă, Lunca Merilor,
Mihăiești, Nămaș, Novăcești, Perjești, Poiana, Poiu,
Rătitiș, Runcuri, Sălăgești, Ștefanca, Tolăcești, Tomnatec,
Trișorești, Țărănești, Vîrși-Rontu, Vîrșii Mari, Vîrșii Mici
Blandiana, Acmariu, Ibru, Poieni, Răcătău
Bucerdea Grânoasă, Cornu, Pădure, Pânca
Bucium, Anghelești, Bisericani, Bucium-Sat, Cerbu,
Ciuculești, Coleșeni, Dogărești, Ferești, Florești, Gura
Izbitei, Helești, Izbicioara, Izbita, Jurcuiești, Lupulești,
Măgura, Muntari, Petreni, Poiana, Poieni, Stîlnișoara,
Valea Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului, Valea
Negrilesii, Valea Poienii, Valea Șesii, Văleni, Vîlcea
Câlnic, Deal
Cenade, Capu Dealului, Gorgan
Cergău Mare, Cergău Mic, Lupu
Ceru-Băcăinți, Bolovănești, Bulbuc, Cucuta, Curpeni,
Umbrăvița, Fîntânele, Groși, Valea Mare, Viezuri
Cetatea De Baltă, Craciunelu De Sus, Sîntămărie,
Tătîrlaua
Ciugud, Drîmbar, Hăpria, Limba, Șeușa, Teleac
Ciuruleasa, Bidigești, Bodrești, Boglești, Buninginea,
Ghedulești, Mătișești, Morărești, Vulcan
Crăciunelu De Jos
Cricău, Craiva , Tibru
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30.
31.
32.
33.
34.

9019 CUT
4240 DAIA ROMANA
4268 DOSTAT
4302 FARAU
4366 GALDA DE JOS

35.
36.

4482 GARBOVA
3
4525 GARDA DE SUS 17

37.
38.

4703 HOPARTA
4767 HOREA

5
15

39.
40.

4927 IGHIU
4981 INTREGALDE

5
11

41.
42.
43.

5
4
8

45.

5103 JIDVEI
5167 LIVEZILE
5210
LOPADEA
NOUA
5309
LUNCA
MURESULUI
5336 LUPSA

46.

5577 METES

12

47.
48.

5700 MIHALT
5755 MIRASLAU

4
6

49.

5826 MOGOS

21

50.

6048 NOSLAC

6

51.
52.
53.
54.

6119 OCOLIS
6164 OHABA
6217 PIANU
6271
POIANA
VADULUI

4
4
5
11

55.

6397 PONOR

6

56.

6468 POSAGA

7

57.

6547 RADESTI

4

44.

1
1
3
5
11

2
23

Cut
Daia Română
Doștat, Boz, Dealu Doștatului
Fărău, Heria, Medveș, Sînbenedic, Șilea
Galda De Jos, Benic, Cetea, Galda De Sus, Lupșeni,
Măgura, Mesentea, Oiejdea, Poiana Galdei, Răicani,
Zăgriș
Gîrbova, Cărpiniș, Reciu
Gîrda De Sus, Biharia, Dealu Frumos, Dealu Ordîncușii,
Dobrești, Ghețari, Gîrda Seacă, Hanășești, Huzărești,
Izvoarele, Munună, Ocoale, Plai, Pliști, Scoarța, Snide,
Sucești
Hopîrta, Silivaș, Șpălnaca, Turdaș, Vama Seacă
Horea, Baba, Butești, Dîrlești, Fericet, Giurgiuț, Măncești,
Mătișești, Niculești, Pătrușești, Petreasa, Preluca, Teiu,
Trifești, Zînzești
Ighiu, Bucerdea Vînoasă, Ighiel, Șard, Țelna
Întregalde, Dealu Geoagiului, Ghioncani, Iliești, Ivăniș,
Mărinești, Modolești, Necrilești, Popești, Sfîrcea, Tecșești
Jidvei, Bălcaciu, Căpîlna De Jos, Feisa, Veseuș
Livezile, Izvoarele, Poiana Aiudului, Vălișoara
Lopadea Nouă, Asinip, Băgău, Beța, Cicîrd, Ciuguzel,
Ocnișoara, Odverem
Lunca Mureșului, Gura Arieșului
Lupșa, Bîrdești, Bîrzan, Curmătură,
După Deal,
Geamăna, Hădărău, Holobani, Lazuri, Lunca, Mănăstire,
Mărgaia, Mușca, Pițiga, Pîrîu- Cărbunări, Poșogani, Șasa,
Trifești, Valea Holhorii, Valea Lupșii, Valea Șesii, Văi,
Vința
Meteș, Ampoița, Isca,
Lunca Ampoiței, Lunca
Meteșului, Pădurea, Poiana Ampoiului, Poiana Ursului,
Presaca Ampoiului, Remetea, Tăuți, Văleni
Mihalț, Cistei, Obreja, Zărieș
Mirăslău, Cicău, Decea, Lopadea Veche, Ormeniș,
Rachiș
Mogoș, Bărbești, Bîrlești, Bîrlești-Cătun, Bîrzogani,
Bocești, Bogdănești, Butești,
Cojocani, Cristești,
Mămăligani, Negrești,
Oncești,
Poienile-Mogoș,
Tomești, Valea Barnii, Valea Bîrluțești, Valea Cocești,
Valea Giogești, Valea Mlacii, Valea Țupilor
Noșlac, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna De Mureș,
Valea Ciuciului,
Ocoliș, Lunca Largă, Runc, Vidolm
Ohaba, Colibi, Măghierat, Secășel
Pianu De Sus, Pianu De Jos, Plaiuri, Purcăreți, Strungari
Poiana Vadului, Costești, Duduieni, Făgetu De Jos,
Făgetu De Sus, Hănășești, Lupăiești, Morcănești, Păștești,
Petelei, Stănești
Ponor, Dupa Deal, Geogel, Măcărești, Vale In Jos, Valea
Bucurului
Poșaga De Jos, Corțești, Incești, Lunca, Orăști, Poșaga De
Sus, Sagagea
Rădești, Leorinț, Meșcreac, Șoimuș
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58.

6627 RAMET

59.
60.

6592 RAMETEA
2
6930
ROSIA
DE 3
SECAS
6761
ROSIA 16
MONTANA

61.

13

62.

6976 SALCIUA

6

63.
64.
65.
66.

7044 SALISTEA
7348 SANCEL
7384 SANTIMBRU
7099 SASCIORI

4
3
5
9

67.

7197 SCARISOARA

14

68.
69.

7810 SIBOT
7446 SOHODOL

4
31

70.

7865 SONA

7

71.
72.
73.

7945 SPRING
7767 STREMT
8014 SUGAG

6
4
7

74.

8158 UNIREA

6

75.

8229
MOTILOR

76.
77.

8354 VALEA LUNGA 6
8425 VIDRA
39

78.

8826 VINTU DE JOS

VADU 12

18

Rîmeț, Boțani, Brădești, Cheia, Cotorăști, Florești,
Olteni, Valea Făgetului, Valea Inzelului, Valea Mănăstirii,
Valea Poienii, Valea Uzei, Vlădești
Rîmetea, Colțești
Roșia De Secaș, Tău, Ungurei
Roșia Montană, Bălmoșești, Blidești, Bunta, Cărpiniș,
Coasta Henții, Corna,
Curături, Dăroaia, GîrdaBărbulești, Gura Roșiei, Iacobești, Ignățești, Șoal,
Țarina, Vîrtop
Sălciua De Jos, Dealu Caselor, Dumești, Sălciua De Sus,
Sub Piatră, Valea Largă
Săliștea, Mărgineni, Săliștea-Deal, Tărtăria
Sîncel, Iclod, Pănade
Sîntimbru, Coșlariu, Dumitra, Galtiu, Totoi
Săsciori, Căpîlna, D Umbrava, Laz, Loman, Pleși,
Răchita, Sebeșel, Tonea
Scărișoara, Bîrlești,
Botești, Fața-Lăzești, Florești,
Lăzești, Lespezea, Maței, Negești, Prelucă, Runc,
Sfoartea, Știuleți, Trîncești
Șibot, Balomiru De Cîmp, Băcăinți, Sărăcsău
Sohodol, Băzești, Bilănești, Bobărești,
Brădeana,
Burzonești, Deoncești, Dilimani, Furduiești, Gura
Sohodol, Hoancă, Joldișești, Lazuri, Lehești, Luminești,
Medrești, Morărești, Munești, Năpăiești, Nelegești,
Nicorești, Peleș, Poiana, Robești, Sebișești, Sicoiești,
Surdești, Șimocești, Toci, Valea Verde, Vlădoșești
Șona, Alecuș, Biia, Doptău, Lunca Tîrnavei, Sînmiclăuș,
Valea Sasului
Șpring, Carpen, Carpenii De Sus Cunța, Drașov, Vingard
Stremț, Fața Pietrii, Geoagiu De Sus, Geomal
Șugag, Arți, Bîrsana, Dobra, Jidoștina, Mărtinie, Tău
Bistra
Unirea, Ciugudu De Jos, Ciugudu De Sus, Dumbrava,
Inoc, Măhăceni
Vadu Moților, Bodești, Burzești, Dealu Frumos, Lăzești,
Necșești, Poduri-Bricești, Popeștii De Jos, Popeștii De
Sus, Tomuțești, Toțești, Vîltori
Valea Lungă, Făget, Glogoveț, Lodroman, Lunca, Tăuni
Vidra, Băi, Bobărești, Bogdănești, Bordeștii Poieni,
Culdești, Dealu Goiești, Dos, Dosu Luncii, DosuVăsești,
Drăgoiești-Luncă, Ficărești,
Gligorești, Goiești,
Haiducești, Hărăști, Hoancă, Jeflești, Lunca, Lunca
Bisericii, Lunca De Jos, Lunca Goiești, Lunca Vesești,
Modolești, Nemeși, Oidești, Pitărcești, Pleșcuța, Poieni,
Ponorel, Puiulețești, Runc, Segaj, Urdeș, Valea Morii,
Văsești, Vîlcăneasa, Vîlcești, Vîrtănești
Vințu De Jos, Ciocașu, CîmpuGoblii, Crișeni, Dealu
Ferului, Gura Cuțului, Hațegana, Inuri, Laz, Mătăcina,
Mereteu, Pîrău Lui Mihai, Poienița, Stăuini, Valea Goblii,
Valea Lui Mihai, Valea Vințului, Vurpăr

Sursa:
https://www.pndr.ro/informari/item/download/67_5c97d89a2485af456130d30a31359327.html
Tabel 4- Categorii de unități administrative – dinamica numărului de UAT (2018)
Categorii de unități administrative

2014

2015

2016

2017

2018
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municipii
orașe
comune
sate
din care: aparțin de municipii și orașe

4
7
67
656
39

4
7
67
656
39

4
7
67
656
39

4
7
67
656
39

4
7
67
656
39

Sursa: INSSE Tempo online
Figura20 - Impărțirea UAT-urilor după numărul de localități componente pentru
anul 2018

Sursa: prelucrare date
www.pndr.ro/informari/item/download/67_5c97d89a2485af456130d30a31359327.html
Din punct de vedere al componenței unităților administrativ teritoriale, este înregistrată o
medie de 9.1 localități per unitate administrativ teritorială. Repartiția unităților administrativ
teritoriale după numărul de localități componente relevă că peste 30% din UAT au peste 10
localități componente; de asemenea, mai mult de 6% din UAT-uri au peste 30 localități în
componență. Pe medii de rezidență: în mediul urban, media localităților componente este de 9
localități pe UAT, unde orașul Zlatna are 19 localități în componență, iar municipiul Sebeș și
orașul Abrud au doar câte 4 localități în componență; în mediul rural variațiile sunt mari, cea mai
valoare înregistrată fiind de 39 sate pentru comuna Vidra, iar la polul opus, 3 comune au doar câte
un sat în componență: Crăciunelu de Jos, Cut și Daia Romană; pentru comune se înregistrează o
valoare medie de 9.20 localități/UAT.
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Figura21 - Gruparea UAT după numărul localităților componente (2018)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date www.pndr.ro/informari/
1.5. Distribuția spațială a populației
Sub aspectul distribuției teritoriale, caracteristică pentru județul Alba este concentrarea a
75,5% din totalul așezărilor rurale din județ în zona Munților Apuseni (un număr de 474 sate) pe
o suprafață reprezentând 48,1% din suprafața totală a județului. Este singura zonă din Romania cu
o zonă muntoasă locuită într-un context natural valoros.
Suprafața administrativă a orașelor reprezintă 20,2% din totalul suprafeței județului.
Suprafața orașelor prezintă variații destul de importante fiind condiționată atât de factorii socialistorici, cât și de cadrul natural. Arealele cele mai întinse le au orașele Cugir (346 kmp) și Zlatna
(254 kmp), iar cea mai restrânsă Ocna Mureș (68,3 kmp) și Abrud (32 kmp).
Structura urbană: Istoric, rețeaua urbană s-a constituit din:
(1). Orașe - cetăți și târguri, Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Abrud, Blaj,
(2). Zone economice de schimb pe drumuri comerciale, Blaj, Abrud și
(3). Orașe noi declarate, pe baza infrastructurii industriale, Ocna Mureș, Cugir, Zlatna,
Baia de Arieș, sau comerciale și administrative (Câmpeni).
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Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (2004), clasifică pe baza unui număr de
indicatori4, unitățile administrativ teritoriale, după cum urmează:
Alba Iulia - municipiu reședință de județ cu funcțiuni complexe administrative, politice,
economice, sociale și dotări publice diversificate cu rol dominant teritorial.
Aiud, Blaj - municipii cu activități economice dezvoltate, dominant industriale și dotări
publice de importanță teritorială.
Cugir, Sebeș - orașe cu activități economice dezvoltate, dominant industriale și dotări
publice de importanță teritorială.
Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș - orașe cu activități
economice și dotări publice de importanță locală.
Din punct de vedere al influenței în teritoriu, rețeaua de municipii și orașe a județului
Alba generează următoarea configurație zonală:
Zona de influență a centrului de importanță județeană Alba Iulia cuprinde orașele Zlatna,
Teiuș și comunele: Cricău, Vințu de Jos, Meteș, Almașu Mare, Ighiu, Ciugud, Berghin,
Sântimbru, Mihalț, Galda de Jos, Stremț, Întregalde, în total 16 unități administrativ
teritoriale care însumează o populație de 127.034 locuitori (populație în creștere față de
anul 2013) acoperind o suprafață de 136.653 ha și cu o densitate medie a locuitorilor de
93.5 loc/kmp.
Zona de influență a centrului cu rol de echilibru Aiud cuprinde 9 unități administrativ
teritoriale: municipiul Aiud, Hopârta, Lopadea Nouă, Rădești, Mirăslău, Livezile, Râmeț,
Ponor, Rimetea, cu o populație de 35.725 locuitori (în scădere față de anul 2013)
acoperind o suprafață de 66.998 ha și cu o densitate medie a locuitorilor de 38.8 loc/kmp.
Zona de influență a centrului cu rol de echilibru Blaj cuprinde 10 unități administrativ
teritoriale: municipiul Blaj, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Cergău, Cenade,
Valea Lungă, Sâncel, Șona, Jidvei, Cetatea de Baltă, cu o populație de 46.039 locuitori
(populație în creștere față de anul 2013 - 49.516) acoperind o suprafață de 66.658 ha și
cu o densitate medie a locuitorilor de 64.1 loc/kmp.
Zona de influență a centrului de importanță intercomunală Abrud cuprinde 5 unități
administrativ teritoriale: orașul Abrud, Ciuruleasa, Bucium, Roșia Montană, Mogoș, cu
o populație de 11.329 locuitori (populație în scădere față de anul 2013) acoperind o
suprafață de 29.649 ha și cu o densitate medie a locuitorilor de 55.2 loc/kmp.
Zona de influență a centrului de importanță intercomunală Baia de Arieș cuprinde 4
unități administrativ teritoriale: Baia de Arieș, Sălciua, Poșaga, Ocoliș cu o populație de
6.696 locuitori (populație în scădere față de anul 2013) acoperind o suprafață de 37.700
ha și cu o densitate medie a locuitorilor de 19.9 loc/kmp.
Zona de influență a centrului intercomunală Câmpeni - cuprinde 13 unități administrativ
teritoriale: orașul Câmpeni, Sohodol, Bistra, Lupșa, Vadu Moților, Vidra, Avram Iancu,
Poiana Vadului, Albac, Horea, Scărișoara, Gârda de Sus, Arieșeni, cu o populație de
30.839 locuitori (populație în scădere față de anul 2013) acoperind o suprafață de 95.597
ha și cu o densitate medie a locuitorilor de 32.7 loc/kmp.
Zona de influență a centrului cu rol de echilibru Cugir cuprinde 5 unități administrativ
teritoriale: orașul Cugir, Ceru Băcăinți, Șibot, Blandiana și Săliștea, având o populație de
31.595 locuitori (cu o populație relativ stagnantă față de anul 2013) acoperind o suprafață
de 57.262 ha și cu o densitate medie a locuitorilor de 37.3 loc/kmp.
Zona de influență a centrului de importanță intercomunală Ocna Mureș cuprinde 5
unități administrativ teritoriale: orașul Ocna Mureș, Unirea, Lunca Mureșului, Fărău,

4

Indicatorii folosiți în PATJ pe baza cărora s-a stabilit o relație de ierarhie consideră următorii indicatori: numărul de locuitori și evoluția
populației; activitatea economică și evidențierea tipologiei satelor şi orașelor după locurile de muncă (localităţi rurale, mixte şi industriale);
navetismul (localitățile cu peste 300 navetiști zilnic pot constitui poli de atracție a forței de muncă); nivelul de dotare (administrativ, PTTR, școală,
sănătate, cultură, comerț, etc); nivelul de echipare tehnico-edilitară; accesibilitatea sub aspect teritorial şi al accesului la "pol".
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Noșlac, cu o populație de 24.827 locuitori (populație în scădere față de anul 2013)
acoperind o suprafață de 32.957 ha și cu o densitate medie a locuitorilor de 78.1 loc/kmp.
Zona de influență a centrului cu rol de echilibru Sebeș cuprinde 13 unități administrative
teritoriale: orașul Sebeș, Pianu, Săsciori, Cîlnic, Cut, Gîrbova, Șugag, Daia Română,
Șpring, Doștat, Ohaba, Roșia de Secaș - cu o populație de 59.626 locuitori (populație în
creștere față de anul 2013) acoperind o suprafață de 100.568 ha și cu o densitate medie a
locuitorilor de 55.8 loc/kmp.
Structura rurală: Analiza la nivel de sat, prezintă zonele rurale ca un teritoriu în
suprafață de 486.246 hectare, organizate în 656 de sate, și locuit de aproximativ 40% din populația
totală a județului. Din punct de vedere al numărului, tendința esențială este de reducere a populației
în general. Din punct de vedere al localizării, majoritatea acestor sate, în număr de 256, se găsesc
în Munții Apuseni. Câteva sate au sub 10 locuitori: Cicârd (Lopadea Nouă), Geamăna (Lupșa),
Incești (Poșaga), Boteni (Râmeț), Medrești (Sohodol), Carpenii de Sus (Șpring), Bărăști (Vidra),
Deleni Obîrșie (Blaj), Flitești (Blaj).
Figura22 - Gruparea UAT-urilor pe subzone geografice

Sursa: planșă proprie, prelucrare harta după https://www.cjalba.ro/wpcontent/uploads/2018/10/268-PH-Strategie-finala-Print.pdf256 și date INS Tempo online
Gruparea UAT-urilor după subzonele geografice relevă următoarele aspecte:
 densitatea mărită (comparativ cu media județeană) peste 100 loc/kmp și concentrarea
populației în zona Mureșului, ca urmare a prezenței coridorului de transport A10 –
Sebeș Turda / coridorului economic Alba Iulia- Aiud – Turda Cluj-Napoca;
 densități similare pentru celelalte 2 zone identificate, cu o concentrare mai mare a
populației în Podișul Secașelor și Valea Cugirului (aproape dublă față de zona
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Munților Apuseni și Zona Târnavelor); pentru cea din urmă explicația fiind legată de
prezența coridoarelor de transport IV – și VI, respectiv a coridoarelor economice AradDeva – Alb aIulia și Alba Iulia – Sebeș – Sibiu;
 zona cea mai puțin accesibilă, datorită formelor de relief, zona Munților Apuseni,
ocupă și cea mai întinsă zonă din județ; densitatea locuitorilor este aproape la jumătate
față de media județeană, zona fiind dominată de cătune răzlețite și adesea cu mai puțin
de 100 de locuitori; potențialul acestei zone este intrinsec legat de potențialul natural
și de prezența elementelor resurselor naturale – deci cu posibilitatea valorificării
resurselor în scop turistic.
1.6. Calitatea vieții
Locuirea.
La nivel național, în luna mai 2020, au fost eliberate un număr de 3.062 autorizații de
construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 33,7% față de luna aprilie 2020 și în scădere
cu 25,9% față de luna mai 2019. În trimestrul I 2020, s-au eliberat 8.645 autorizații de construire
pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 0,3% fată de trimestrul corespunzător al anului
precedent. In luna mai 2020 s-a evidențiat o creștere a numărului de autorizații de construcții
eliberate pentru clădiri rezidențiale (+722 autorizații), comparativ cu luna precedentă. În profil
teritorial, această creştere este reflectată în toate regiunile de dezvoltare, astfel: Nord-Est (+155
autorizaţii), Sud Muntenia (+133), Vest (+113), Centru (+100), Sud-Est (+96), Nord-Vest (+76),
Sud-Vest Oltenia (+55) şiBucureşti-Ilfov (+44). In luna mai 2020 faţă de luna corespunzătoare a
anului precedent,se remarcă o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru
clădiri rezidenţiale (-1071 autorizaţii), scădere reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare:
Nord-Est (-244 autorizaţii), Sud-Muntenia (-198), Sud-Est (-191), Sud-Vest Oltenia (-134), NordVest(-125), Bucureşti-Ilfov (-119) şiCentru (-87). Creşteri au fost în regiunea de dezvoltare Vest
(+27 autorizaţii)5. Pentru luna mai 2020, în județul Alb au fost eliberate în total 49 de autorizații
de construire (conform datelor INS Tempo online).
Datele cele mai recente, pentru anul 2018, arată că numărul locuințelor finalizate la nivel
național se află pe un trend ascendent, acesta apropiindu-se de pragul maximal consemnat în anul
2008. Pentru Regiunea Centru creșterea față de anul 2013 este de 3.23%, plasând regiunea pe locul
III în clasamentul național după Regiunea Nord-Vest care a înregistrat o creștere de 3,50% și după
Regiunea București - Ilfov care a înregistrat o creștere de 4.88%. Între județele regiunii, cele mai
spectaculoase creșteri au fost înregistrate de județul Sibiu – 6.83% , urmat de județul Brașov –
5.34%, județele Mureș (cu 1,7%), Alba (cu 1,56%), Covasna și Harghita, înregistrând creșteri sub
media regională. Pe medii de rezidență, creșterea cea mai mare a fost resimțită în mediul urban,
cu 3,82% pentru anul 2018, față de 2013. Intre județele regiunii, creșterile cele mai mari au fost
înregistrate în localitățile urbane din județele Brașov (6,12%), Sibiu (6,1%) și Alba (2,25%).
Tabel 5- Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate, medii de
rezidenta, macroregiuni, regiuni de dezvoltare si județe

Total

Regiunea
CENTRU
Alba
Brasov
Covasna
Harghita
Mures
Sibiu
Regiunea
Urban
CENTRU

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1018109

1023422

1028904

1034931

1041971

1050989

151407
239669
90184
135086
229187
172576

151921
241837
90371
135343
229847
174103

152333
243414
90510
135664
230611
176372

152779
245265
90693
135922
231220
179052

153317
247668
90798
136132
232121
181935

153769
252473
90916
136367
233108
184356

602571

605868

609302

613389

618393

625575

5

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/autoriz05r20_1.pdf
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Alba
Brasov
Covasna
Harghita
Mures
Sibiu

86562
178217
43662
56022
119914
118194

86967
180101
43734
56149
120213
118704

87313
181362
43811
56259
120611
119946

87660
182887
43920
56355
120845
121722

88114
184835
43976
56453
121359
123656

88506
189116
44015
56531
122000
125407

Sursa: INS Tempo online
Astfel că, la finalul anului 2018 județul Alba dispunea de un fond total de locuințe de
153.769. Din numărul total al locuințelor, peste 57% se aflau în mediul urban, iar pe forme de
proprietate, 99,4% erau în proprietate privată. La nivel județean, numărul locuințelor aflate în
proprietate publică a avut o ușoară evoluție ascendentă în perioada 2013-2018, în anul 2018 fondul
însumând 892 de locuințe (față de 835 în anul 2013).
Figura23 - Locuințe existente și locuințe terminate în județul Alba (2018)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online
În ceea ce privește numărul de locuințe noi finalizate în județul Alba, 500 fuseseră
finalizate în anul 2018, conform datelor INS. Numărul de locuințe nou construite a scăzut, în 2018
față de 2017, relevând o dinamică variată în perioada 2013 – 2017. Cele mai multe locuințe au
fost construite în municipiul Alba Iulia – respectiv 57,4 % din totalul locuințelor din județ, fiind
urmat de Sebeș și Aiud cu aproape 100 de locuințe însumat. În mediul rural, cele mai multe
locuințe au fost construite în comuna Ciugud – respectiv 17 locuințe, depășind valori înregistrate
în mediul urban în localități precum Blaj, Teiuș sau Zlatna. Distribuția locuințelor după numărul
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de camere relevă o concentrare a locuințelor cu 2, 3 și 4 camere – cu procente asemănătoare –
relevând o potențială preferință pentru locuințele individuale în detrimentul celor colective.
Tabel 6- Locuințe terminate in cursul anului după numărul camerelor de locuit pe
o locuință, pe surse de finanțare, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe
Gruparea locuințelor după numărul
camerelor de locuit
Cu o cameră
Cu doua camere
Cu trei camere
Cu patru camere
Cu cinci camere și peste

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5
54
97
163
130

22
131
131
133
115

18
40
96
156
128

7
47
103
166
149

31
93
120
197
136

4
138
140
142
76

Sursa: INS Tempo online
Suprafața locuibilă a crescut în perioada 2013-2018 cu 4%, ajungând la51.304.488 mp în
anul 2018 la nivelul Regiunii Centru. Între județele regiunii, cele mai spectaculoase creșteri au
fost înregistrate de județul Sibiu – 7.09% , urmat de județul Brașov – 5.39%, județele Mureș (cu
2.68%), Alba (cu 2.59%), Covasna și Harghita, înregistrând creșteri sub media regională. Pe medii
de rezidență, creșterea cea mai mare a fost resimțită în mediul urban, cu 4.27% pentru anul 2018,
față de 2013. Intre județele regiunii, creșterile cele mai mari au fost înregistrate în localitățile
urbane din județele Sibiu (6,25%), Brașov (5,59%) și Alba (3,49%).
Figura24 - Suprafața locuibilă (mp/locuitor) 2018

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 1 05.08.2020

34

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentruperioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 1- Profil socio-demografic/ Comunitatea

Indicatorul de suprafață medie locuibilă per locuitor6, la nivelul județului Alba era de
22.68 mp/locuitor, peste media regională de 22.09 mp/locuitor, fiind depășită doar în județele
Brașov (23.75 mp/locuitor) și Sibiu (23.41 mp/locuitor). În acest context, suprafața locuibilă
medie a unei locuințe din județ era, în același an de referință, de 48.23 mp/locuință (indicator
mediu în creștere), indicator similar cu cel regional – 48.81 mp/locuință; valori mai ridicate fiind
înregistrate în județele Brașov – 51.91 mp/locuință și de 50.87 mp/locuință.
Intre UAT-urile județului, cele mai mari suprafețe locuibile erau înregistrate în mediul
rural, în comunele Ohaba, Râmetea și Râmeț cu peste 30 mp/ loc. In clasament, prima localitate
din mediul urban care înregistrează valori peste cele județene este municipiul Alba Iulia – cu 22.7
mp/loc, fiind urmat de Abrud cu 21.8 mp/loc și Câmpeni cu 20.4 mp/loc; toate celelalte localități
urbane înregistrează valori sub 20 mp / loc, pe ultimul loc clasându-se municipiul Blaj cu 17.2 mp
/ loc. In mediul rural, cele mai mici valori ale suprafeței locuibile (mai mici de 17 mp/loc) sunt
înregistrate în comunele: Jidvei, Ciuruleasa, Cenade, Câlnic, Sâncel, Lunca Mureșului, Vințu de
Jos, Bistra, Poiana Vadului, Vadu Moților, Horea, Crăciunelu de Jos și Săsciori.
Din punct de vedere al calității locuirii, accesul la utilități rămâne una din principalele
probleme cu care se confruntă județul, în pofida investițiilor masive în infrastructură realizate în
perioada recentă. Astfel, în mediul urban, doar 70% din locuințe sunt racordate la rețeaua de apă
este de 42% și la rețeaua de canalizare. În mediul rural situația este diferită, cifrele disponibile
pentru anul 2017 indicând un total de 42% din locuințe racordate la rețeaua de alimentare cu apă
și 8% racordate la rețeaua de canalizare. Zonele cele mai puțin accesibile sunt cele mai
defavorizate din acest punct de vedere, calitatea dotării fiind cea mai precară în localitățile cu
populație mică precum: Almașu Mare, Ceru Băcăinți, Întregalde, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga,
Râmeț, Șpring sau Vidra.
Tabel 7- Calitatea locuirii - locuințe branșate la rețeaua de apă și canalizare (2017)
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

6

UAT
Abrud
Aiud
Alba Iulia
Baia de Arieș
Blaj
Câmpeni
Cugir
Ocna Mureș
Sebeș
Teiuș
Albac
Almașu Mare
Avram Iancu
Arieșeni
Berghin
Bistra
Blandiana
Bucerdea Grânoasă
Bucium
Câlnic
Cenade
Cergău
Ceru Băcăinți
Cetatea de Baltă
Ciugud
Ciuruleasa
Crăciunelu de Jos

Nr. de
2017
2.552
10.095
29.491
1.399
6.633
2.920
8.829
5.033
9.550
2.211
744
728
1.141
590
820
1.638
398
863
777
681
395
621
114
1.287
1185
403
700

locuințe

% de locuințe branșate
la apă
76,09%
83,73%
97,37%
31,81%
73,61%
36,30%
50,45%
91,54%
88,82%
72,27%
12,77%
0
18,06%
3,80%
62,93%
36,63%
67,34%
72,19%
13,77%
14,83%
%
68,60%
0
45.84%
98.40%
15,39%
96,00%

%
de
locuințe
racordate la canal
62,93%
66,41%
84,09%
7,28%
43,77%
25,00%
24,58%
52,34%
80,38%
9,18%
6,19%
0
0
0
19,00%
0
0%
0
10,30%
0
0
0
0
0
55.68%
0
39,85%

rezultat ca medie între suprafața locuibilă totală și populația rezidentă înregistrată în anul 2018
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Cricău
Cut
Daia Română
Doștat
Fărău
Galda de Jos
Gârbova
Gârda de Sus
Hopârta
Horea
Ighiu
Întregalde
Jidvei
Livezile
Lopadea Nouă
Lunca Mureșului
Lupșa
Meteș
Mihalț
Mirăslău
Mogoș
Noșlac
Ocoliș
Ohaba
Pianu
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Rădești
Râmeț
Rimetea
Roșia de Secaș
Roșia Montană
Sălciua
Săliștea
Sâncel
Sântimbru
Săsciori
Scărișoara
Sohodol
Stremț
Șibot
Șona
Șpring
Șugag
Unirea
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra
Vințu de Jos

675
497
946
393
678
1.549
814
724
696
802
2.045
402
1.443
735
923
852
1.472
1.179
1.150
921
385
1.102
383
426
1.028
393
351
487
558
270
666
631
1.254
609
923
985
1.065
1.994
700
950
832
871
1.538
836
1.100
2.058
680
1.123
603
1.886

68,42%
36,61%
100%
55,47%
15,64%
41,41%
62,36%
16,85%
19,10%
8,96%
36,04%
0
63,83%
99,32%
32,77%
73,46%
26,01%
25,95%
76,67%
35,92%
5,61%
59,25%
44,39%
52,20%
36,94%
0
0
0
47,50%
0
100%
54,62%
26,87%
72,90%
92,53%
77,96%
82,75%
76,06%
9,14%
11,26%
31,21%
60,86%
74,05%
0
46,44%
54,81%
1,62%
76,40%
0
75,08%

0
0
90,38%
0
0
41,41%
25,28%
0
0
8,96%
34,87%
0
15,94%
0
0
8,29%
0
0
0
0
0
30,85%
0
0
10,70%
0
0
0
12,72%
0
0
0
0
0
10,18%
0
20,81%
0
0
3,47%
26,52%
0
7,22%
0
37,30%
0
0
0
0
19,94%

Sursa: Strategia Județului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități
publice 2018 - 2023
Mediul urban și calitatea vieții.
Calitatea aerului din aglomerările urbane și efectele asupra sănătății
Efectele directe sunt reprezentate de modificările care apar în starea de sănătate a
populației ca urmare a expunerii la agenți poluanți. Aceste modificări se pot traduce în ordinea
gravității prin: creșterea mortalității, creșterea morbidității, apariția unor simptome sau modificării
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fizio-patologice, apariția unor modificări fiziologice directe și/sau încărcarea organismului cu
agentul sau agenții poluanți.
Efectele de lungă durată sunt caracterizate prin apariția unor fenomene patologice în urma
expunerii prelungite la poluanții atmosferici. Aceste efecte pot fi rezultatul acumulării poluanților
în organism, în situația poluanților cumulativi (Pb, F etc.), până când încărcarea atinge pragul
toxic.
Manifestările patologice pot îmbrăca aspecte specifice poluanților (intoxicații cronice,
fenomene alergice, efecte carcinogene, mutagene și teratogene) sau pot fi caracterizate prin
apariția unor îmbolnăviri cu etimologie multiplă, în care poluanții să reprezinte unul dintre agenții
etimologici determinanți sau agravanți (boli respiratorii acute și cronice, anemii etc.).
Spațiile verzi și efectele asupra sănătății și calității vieții
Conform OUG nr. 114/2007, care modifică și completează OUG 195/2005 privind
protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 articolul II aliniatul
(1) autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o
suprafață de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010 și de
minimum 26 mp /locuitor până la 31 decembrie 2013.
Tabel 8- Suprafața de spațiu verde din mediul urban/cap de locuitor, la nivelul
anului 2018
Localitatea

Alba Iulia
Aiud
Blaj
Cugir
Sebeș
Ocna Mureș
Abrud
Baia de Arieș
Cîmpeni
Zlatna

Realizarea Programului de extindere a
spațiilor verzi de către Consiliile Locale,
conform OUG 114/2007
Da
Nu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Suprafața actuală cu
spațiu verde (m2/locuitor) 2018
28,65
15,64
33,59
37
21,38
28,31
26,50
31,0
0,634
7,61

Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018
Tabel 9- Suprafața spațiilor verzi pe localități (municipii și orașe)
Municipii și orase

Anul 2014
UM: Ha
373
ALBA 154

TOTAL
MUNICIPIUL
IULIA
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA

29
36
47
5
15
2
60
16
5
4

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018

373
154

399
112

399
112

407
110

29
36
47
5
15
2
60
16
5
4

29
36
113
5
15
2
60
16
5
6

29
36
113
5
15
2
60
16
5
6

29
36
113
5
15
2
60
16
15
6

Sursa: INSSE Tempo-Online
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Din datele prezentate, municipiul Sebeș și orașele Aiud, Câmpeni, Zlatna nu îndeplinesc
condițiile prevăzute prin OUG nr. 114/2007 privind suprafața minimă a spațiilor verzi / cap de
locuitor.
Poluarea fonică
Poluarea sonoră constituie o problemă majoră datorită caracterului nociv asupra sănătății,
motiv pentru care Parlamentul European a adoptat Directiva 2002/49/EC cu scopul principal de a
oferi o bază comună pentru abordarea problemelor de zgomot în întreaga Uniune Europeana.
Prezenta directivă definește zgomotul ambiental ca fiind un sunet din exterior nociv și nedorit,
generat de activitățile umane, inclusiv zgomotul din traficul rutier, feroviar și aeroporturi de trafic,
site-uri industriale.
Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, pentru aprobarea normelor de
igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, dimensionarea zonelor de protecție
sanitară se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorilelimită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:
 în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT),
măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2- 08, la 1,5 m
înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;
 în perioada nopții, între orele 2300-700, nivelul de presiune acustică continuu
echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului
SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45 dB și, respectiv,
curba de zgomot Cz 40.
Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)),
măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB
(A) și, respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 2300-700), nivelul de zgomot L
(AeqT) nu trebuie să depășească 30 dB și, respectiv, curba Cz 25.
Limitele admisibile ale nivelului de zgomot sunt stabilite de SR 10009/2017 – Acustică
– Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant.
Conform acestui normativ, sunt stabilite:
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita spațiilor funcționale;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot în interiorul spațiilor funcționale;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcționale;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot în interiorul zonelor funcționale;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior provenit din traficul rutier;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot provenit din traficul rutier în pasaje rutiere
subterane și din stațiile de metrou;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior la limita proprietății în cazul
clădirilor cu teren împrejmuit (curte) și cu destinație rezidențială cu regim de două
nivele sau mai puțin;
 Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior la fațada clădirii rezidențiale care
este cea mai expusă acțiunii fonice a unei surse de zgomot exterioare clădirii.
Tabel 10- Valorile medii înregistrate pentru indicatorul nivel de zgomot echivalent
la nivelul județului Alba
Localitatea
Alba Iulia

Sebeș
Aiud
Blaj
Ocna Mureș
Zlatna
Abrud

Locul determinării
Cetate
Centru
Ampoi III
Centru
Centru
Centru
Centru
Centru
Centru

Valoare determinată Laeq [dB]
73
72
72
71
67
63
58
61
58
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Câmpeni
Baia de Arieș

Centru
Centru

64
52

Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018
1.7. Concluzii, probleme/disparități și tendințe
Concluzii generale
 Populația stabilă a județului Alba a scăzut accentuat în ultimele 3 decenii, atât
pe fondul scăderii natalității, cât și a migrației interne și externe a forței de
muncă, astfel încât a ajuns în prezent la nivelul înregistrat în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial.
 Fenomenul de descreștere demografică din județul Alba este cel mai pronunțat
din Regiunea Centru, situație determinată și de competiția inegală a acestuia cu
alte județe și mai ales centre urbane și universitare mari (Cluj-Napoca, Sibiu,
chiar și Timișoara și București) din țară, care atrag mai ales tinerii absolvenți de
liceu;
 În prezent, circa 50.000 de persoane cu domiciliul în județ (13,5% din total),
majoritate cu vârsta între 20 și 50 de ani, locuiesc efectiv în alt județ sau în altă
țară, reîntoarcerea - cel puțin parțială - a acestora putând conduce la atenuarea
fenomenului de depopulare;
 Pe fondul scăderii abrupte a natalității după 1989, a migrației populației tinere și
a creșterii duratei medii a vieții cu peste 5 ani, raportul dintre persoanele trecute
de 65 de ani și cele sub 15 ani a ajuns la 135%, peste media regională și națională.
Vârsta medie a populației este de aproape 44 de ani (cea mai ridicată din
Transilvania, exceptând județul Hunedoara), chiar de peste 45 de ani în cazul
femeilor, și crește an de an;
 Numărul tot mai redus al populației tinere și de vârstă fertilă, concomitent cu
creșterea speranței de viață va face ca fenomenul de îmbătrânire și, implicit, de
depopulare treptată să accelereze în următoarele decenii, mai ales în centrele
urbane, în lipsa unei imigrații masive de forță de muncă din alte țări;
 Diferența de circa 7 ani între speranța de viață a bărbaților și cea a femeilor din
județ, precum și creșterea de ansamblu a acesteia, face ca în județ să existe tot
mai multe persoane văduve, mai ales de sex feminin;
 Populația județului, mai ales cea activă economic, tinde să se concentreze tot mai
evident în jurul municipiilor Alba Iulia – Sebeș, unde se și manifestă un fenomen
incipient de suburbanizare (migrare a populației dinspre cele două municipii
către comunele învecinate, în vederea construcției unor locuințe mai spațioase,
pe terenuri mai ieftine, mai aproape de natură etc.), în timp ce zona montană se
depopulează rapid (o scădere de peste 10% în majoritatea UAT-urilor, în doar 7
ani);
 Rata de înlocuire a forței de muncă (persoane tinere care intră pe piața muncii
versus persoane care se pensionează) este subunitară (circa 65%), ceea ce va
conduce la reducerea continuă a resurselor de populație aptă de muncă;
 Rata natalității a atins în ultimii ani minime istorice, iar situația nu are
perspective de îmbunătățire dat fiind procesul accentuat de reducere a populației
feminine de vârsta fertilă. În unele comune s-a ajuns la un număr de 1-3 nașteri
pe an, respectiv la un număr de 10 ori mai mare decese, ceea va conduce la
dispariția completă a acestora într-un interval relativ redus, în lipsa unor
fenomene de imigrație. În acest context, județul pierde anual 1.500 de locuitori
doar prin sportul natural negativ;
 Migrația internă conduce la scăderea populației județului cu circa 600 de
persoane pe an, mai ales de la nivelul orașelor mici, părăsite de tot mai mulți
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absolvenți de liceu care se îndreaptă către centrele universitare mari (mai ales
Cluj-Napoca);
În ceea ce privește fenomenul migrației externe, nu există date exacte cu privire
la amploarea sa, însă estimările indică faptul că județul pierde chiar și 1.000 de
locuitori pe an din această cauză, cei mai mulți fiind tineri între 18 și 39 de ani;
Județul Alba și-a pierdut mult din diversitatea etnică și confesională în ultimele
7-8 decenii, astfel încât aproape 90% dintre locuitori sunt astăzi români
ortodocși. Comunitatea de etnici germani, cândva foarte bine reprezentată în
zona de sud și vest a județului (Sebeș) a dispărut aproape în totalitate, ca și cea
de evrei din orașele județului, cauzele fiind multiple (emigrația, Holocaustul,
formarea de familii mixte etc.). Numărul de etnici maghiari, concentrați mai ales
în zona Aiud, s-a redus și el la jumătate față de anii 30, cauzele fiind mai degrabă
naturale, dar și legate de migrația externă. Totuși, aceștia rămân încă majoritari
în comunele Râmetea și Lopadea Nouă;
Romii au devenit treptat cea mai importantă comunitate etnică din județ, numărul
lor subestimat în statisticile oficiale (4-5% din populația totală), în timp ce studii
mai recente îi plasează în jurul a 8%, în unele comunități rurale (mai ales cele
locuite anterior de sași) ajungând chiar la 20-50% din totalul populației, cu
perspective de a deveni majoritari în respectivele comune în următoarele decenii;
Din perspectivă confesională, perioada comunistă a fost marcată de desființarea
Bisericii Greco-Catolice, care reunea aproape o treime dintre locuitori în
perioada interbelică, față de sub 3% în prezent. De asemenea, numărul de
credincioși reformați, evanghelici, romano-catolici, unitarieni, mozaici etc. s-a
redus masiv pe fondul migrării etnicilor germani, a evreilor și chiar a unei părți
din maghiari. Creșterea numărului de persoane de etnie romă a atras după sine
(deși nu a fost singurul factor) o creștere a numărului de adepți ai cultelor
neoprotestante, mai ales a penticostalilor;
Rețeaua de localități a județului Alba nu și-a schimbat structura din anul 2013
având în componență 4 municipii, 7 orașe și 67 de comune. Municipiul Alba
Iulia joacă în continuare rolul cel mai important la nivel județean, restul centrelor
urbane fiind dimensiuni mici, fără putere mare de polarizare și fără a putea face
față competiției regionale.
Efectul direct al fenomenului de descreștere demografică este acela că județul nu
are nici un oraș de mari de dimensiuni, toate orașele fiind de categorie mică și
mijlocie; între acestea, 5 orașe au sub 10.000 de locuitori, neîndeplinind astfel
criteriul demografic definitoriu orașelor, definit prin lege: orașele Zlatna,
Câmpeni, Teiuș, Abrud și Baia de Arieș.
Din punct de vedere funcțional, județul Alba are o rețea de centre urbane
subdimensionate, iar activitatea economică se concentrează în zona municipiului
Alba Iulia, în timp ce restul orașelor se confruntă cu un declin socio-economic
major de peste două decenii, agravat și de migrația externă din ultimii 10-15 ani
(fenomen de dezurbanizare). Nu doar disparitățile dintre orașele județului sunt
considerabile, ci și cele dintre orașele regiunii sau inter-regionale. Alba, deși
beneficiază de o poziție geografică excelentă, la intersecția coridoarelor majore
de transport, se află în același timp sub influența unor zone economice puternice
precum Cluj sau Sibiu.
Din cele 78 de UAT-uri de la nivelul județului, doar 6 înregistrau la începutul
anul 2020 o populație mai mare de 15.000 de locuitori toate aparținând mediului
urban, iar 33% din comune au mai puțin de 1.500 de locuitori, suprapus peste
fragmentarea teritorială.
Fondul construit s-a dezvoltat și se modernizează cu precădere în zona
periurbană a municipiului Alba Iulia, acesta concentrând peste jumătate din
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locuințele terminate în anul 2018. În comparație cu suprafața medie locuibilă de
34 mp pe persoană din Europa, România are o medie relativ scăzută pe persoană,
lucru manifestat și la nivelul județului Alba – unde suprafața locuibilă era în anul
2018 de 22.7 mp/locuitor, cu o valoarea maximă de 36 mp/locuitor în comuna
Ocoliș și de 15.2 mp/locuitor în comuna Săsciori.
Din punct de vedere al calității locuirii, accesul la utilități rămâne una din
principalele probleme cu care se confruntă județul, în pofida investițiilor masive
în infrastructură realizate în perioada recentă: în mediul urban, 70% din locuințe
sunt racordate la rețeaua de apă este de 42% și la rețeaua de canalizare, iar în
mediul rural indică un total de 42% din locuințe racordate la rețeaua de
alimentare cu apă și 8% racordate la rețeaua de canalizare (pentru anul 2017).

Probleme/disparități
 Relieful și accesibilitatea joacă un rol foarte important în prefigurarea
contextului demografic: astfel că în zonele muntoase (cu precădere în zona
Munților Apuseni), s-au manifestat tendințe mai accentuate de depopulare,
îmbătrânire demografică sau o rată negativă a sporului natural, de exemplu.
 De asemenea, în zona muntoasă sunt predominante comunele compuse din sate
de mici dimensiuni și disperate (cătune), cu populație scăzută și densitate mică a
populației (7 din comunele din zona Munților Apuseni având mai puțin de 10
locuitori / kmp); RGPL 2011 a identificat că peste 360 sate au sub 100 de
locuitori.
 Dinamica populației (după domiciliu, analizată comparativ pentru anul 2019 față
de 2012) a înregistrat creșteri doar în câteva localități, dispuse în lungul
coridoarelor de transport, cu o concentrare în jurul municipiilor Alba Iulia –
Sebeș, unde se și manifestă un fenomen incipient de suburbanizare (migrare a
populației dinspre cele două municipii către comunele învecinate, în vederea
construcției unor locuințe mai spațioase, pe terenuri mai ieftine, mai aproape de
natură etc.), în restul centrelor urbane manifestându-se fenomenele de
depopulare (migrație sau spor natural negativ).
 Grad de urbanizare ridicat (situat în jurul valorii de 60%), ceea ce conduce la o
depopulare a zonelor rurale, în special a celor muntoase, greu accesibile.
Centrele urbane sunt însă de dimensiuni mici și mijlocii, doar 5 din cele 78 de
UAT-uri având o masă demografică mai mare de 15.000 de locuitori.
 Calitatea locuirii este foarte mult influențată atât de starea și calitatea
materialelor de construcții, cât și de accesul acestora la utilitățile și serviciile de
bază; astfel că în zona rurală, dor 42% din locuințe erau racordate la rețeaua de
alimentare cu apă și 8% la rețeaua de canalizare (pentru anul 2017).
 Zonele rurale fără acces la utilități sunt: Almașu Mare, Ceru Băcăinți, Întregalde,
Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Râmeț, Șpring și Vidra. În zonele exclusiv
rurale, mai ales în cele din zonele muntoase, fondul construit, deși constituit
majoritar din locuințe individuale este învechit, realizat din materiale vulnerabile
la hazarde (chirpici, lemn) și deficitar din perspectiva dependințelor (baie,
bucătărie, toaletă). O situație similară se înregistrează chiar și în cazul zonelor
periferice ale orașelor mici din județ, care păstrează încă un aspect rural.
Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
 Urmând tendințele manifestate deja, este clar că rolul municipiului Alba Iulia se
va consolida la nivel județean, lăsând în urmă celelalte centre urbane (cu excepția
municipiului Sebeș – atras gravitațional de Alba Iulia, prin proximitate); astfel
că apare evidentă necesitatea întăririi rolului celorlalte centre urbane, care vor
putea acționa ca o rețea de susținere a întregului teritoriu județean.
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Pentru zona rurală, fenomenul de depopulare / descreștere demografică este unul
accentuat, dublat de o accesibilitate redusă a infrastructurii de transport, cât și a
celei de utilități. In lipsa unor intervenții concrete și cu aplicabilitate la specificul
zonei rurale, fenomenul de depopulare va fi dublat de o îmbătrânire accentuată a
populației rămase, ce va conduce la declinul pe termen lung a unor zone.
Tendințele evidente manifestate la nivelul județului Alba sunt de descreștere
demografică, cel mai pronunțat din Regiunea Centru, situație determinată și de
competiția inegală a acestuia cu alte județe și mai ales centre urbane și
universitare mari (Cluj-Napoca, Sibiu, chiar și Timișoara). Totodată, zona
montană rămâne zona cea mai defavorizată din punct de vedere demografic.
Atractivitatea centrelor urbane este redusă, iar retenția populației, mai ales a celei
în vârstă de muncă este redusă, datorită vecinătății cu județele puternice din
punct de vedere economic, precum Sibiu sau Cluj; astfel Alba este în competiție
directă pentru resursele demografice atât cu la nivel regional, cât și intraregional.
Recomandările pot viza intervenții precum:
Încurajarea retenției populației tinere în județ și chiar a întoarcerii (remigrației)
celor plecați în țară sau străinătate), prin măsuri care să faciliteze accesul facil la
locuire
Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor, dar și a
inițiativelor private de construcție a unor centre rezidențiale pentru aceștia (mai
ales în zona montană), care să răspundă creșterii continue a numărului de
persoane vârstnice singure
Încurajarea și sprijinirea activă a imigrației de muncitori străini și a incluziunii
sociale a acestora, ca singură alternativă viabilă și probabilă de asigurare a
necesarului de forță de muncă a județului în următoarele decenii
Afirmarea municipiului Alba Iulia ca centru universitar cu valențe internaționale,
care să atragă studenți străini și să redea un caracter cosmopolit orașului;
Promovarea unor măsuri eficiente și active de incluziune socială a romilor, având
în vedere că aceștia au o pondere tot mai ridicată în rândul populației tinere care
va atinge curând vârsta aptă de muncă.
Crearea unor poli rurali cu rol secundar în rețeaua de localități.
Întărirea rețele urbane existente, prin consolidarea rețelei de centre urbane
secundare și crearea de noi oportunități de dezvoltare.
Crearea unei strategii de atragere și de menținere a populației, în special în zonele
rurale / depopulate.
Reevaluarea opțiunilor strategice cu privire la satele cu o populație mai mică de
100 de locuitori.
Creșterea calității vieții și asigurarea confortului în locuințe prin racordarea
acestora, atât în mediul urban cât și în cel rural, la rețeaua de alimentare cu apă,
canalizare și de alimentare cu gaze naturale și energie electrică.
Completarea cu prioritate a infrastructurii / investiții prioritare în serviciile cu rol
municipal și județean pentru ca municipiile și orașele să îndeplinească setul de
indicatori definiți prin legea 351/2001.
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Secțiunea 2. Dezvoltarea economică și mediul de afaceri
2.1. Resursele pentru dezvoltarea economiei
2.1.1. Resursele naturale. Solurile
Solurile reprezintă o resură naturală importantă a județului Alba. Din suprafața totală de
624.157 ha, circa 323.131 ha (51,7%) reprezintă suprafață agricolă, ceea ce plasează județul Alba
pe a 3-a poziție la nivel regional. Din suprafața agricolă totală, 129.503 ha sunt terenuri arabile,
ocupând la acest capitol locul 2 la nivel regional, o suprafață mai mare fiind prezentă doar în
județul Mureș. Pășunile se întind pe o suprafață de circa 117.784 ha (18,8% din suprafața totală a
județului), ocupând astfel tot locul 2 la nivel regional, după județul Harghita. Acest fapt crează
premise pentru practicarea unei agriculturi diversificate, care vizează atât cultura plantelor, cât și
zootehnia. Viile şi pepinierele viticole reprezintă o altă resursă specifică și reprezentativă a
județului Alba. Astfel, la nivelul județului Alba sunt înregistrate 4.656 ha acoperitecu vii, ceea ce
reprezintă circa 50% din fondul viticol al regiunii Centru.
Un alt aspect important din cadrul resurselor naturale îl reprezintă resursele de apă.
Preponderent, rețeaua hidrografică a județului Alba este alcătuită din cursul mijlociu al râului
Mureș, cu următorii afluenți importanți: Arieșul, Aiudul, Geoagiul, Galda, Ampoiul, Târnava,
Sebeșul, Pianul, Cugirul. Cât despre lacuri, amintim: Iezerașul Carpa, Iezerul Ighiel, Iezerul
Șureanu, precum și lacurile antropice de lângă Roșia Montană și de pe Valea Sebeșului. Conform
INS, suprafața totală ocupată cu ape și bălți din județul Alba este de circa 6.283 ha.
Suprafața acoperită de păduri și alte tipuri de vegetație forestieră este de circa 227.846
ha, ceea ce reprezintă circa 36,5% din suprafața totală a județului. La nivel regional, pondere mai
mare a fondului forestier a fost înregistrată doar în județul Harghita. Fondul forestier bogat din
județ este compus din specii de rășinoase, fag, stejar etc. Conform INS, circa 124.819 ha din fondul
forestier este gestionat de actori din sectorul privat. Pădurile din județul Alba au atât o funcție
economică importantă, cât și una de protecție, respectiv recreativ-turistică.
Cu privire la fondul cinegetic, Direcția Silvică Alba are în gestiunea sa 4 fonduri de
vânătoare, cu o suprafață totală de peste 52.000 ha, în care pot fi vânate următoarele specii: cerb,
mistreț, căprior, fazan, urs, etc. De asemenea, alte specii care se întâlnesc în fauna de pădure a
județului sunt: cocoșul de pădure, iepurele, jderul, sitarul, pisica sălbatică, râsul, lupul, etc. AJVPS
Alba administrează, la rândul ei, 20 de fonduri de vânătoare din județ, , cu o suprafață de peste
217.000 ha, precum și numeroase zone de pescuit (râurile Mureș, Ampoi, Sebeș, Târnava Mare și
Târnava Mică, Arieș, Cugir etc.), reunind 5 cluburi de vânători și pescari, două cabane de
vânătoare, personal de specialitate etc. Astfel, vânatul și pescuitul reprezintă o activitate recreativă
care atrage turiști în județ.
În ceea ce privește viteza medie anuală a vântului, aceasta este relativ scăzută pe teritoriul
județului Alba, cu mici excepții în regiuni de văi, care produc efectul de canalizare a vântului.
Astfel, potențialul de producere a energiei eoliene este unul redus. Radiațiile solare, însă, pot fi
valorificate în scop energetic, în regiunea de Sud și Sud-Est a județului, unde se înregistrează
valori medii și ridicate. De asemenea, județul Alba dispune de resurse pentru construcția și
activarea centralelor pe bază de biomasă, prin prezența suprafețelor agricole mari.
2.1.2. Resurse naturale - resursele subsolului
Dintre resursele naturale semnificative și importante care se găsesc pe teritoriul județului,
în exploatare sau în zăcământ, amintim complexele metalifere neferoase, precum: aur, cupru,
argint la Baia de Arieș, Roșia Montană, Zlatna, Abrud, Almașu Mare; sare la Ocna Mureș; mercur
la Izvorul Ampoiului; gaz metan la Cetatea de Baltă; argile, calcar, bentonită, etc.
O astfel de gamă bogată de resurse ale subsolului au influențat pozitiv de-a lungul anilor
dezvoltarea economică a județului. O valorificare inteligentă a acestora, bazată inclusiv pe
prelucrare și adăugarea unei plus valori, ar spori competitivatea economică a județului.
De asemenea, în contextul resurselor subsolului, amintim despre Roșia Montană, cazul
care a vizat exploatarea minereurilor de aur și argint, proiect abandonat. În prezent, localitatea este
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inclusă în Lista Indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO și a devenit o atracție
turistică importantă.
2.2. Nivelul de dezvoltare economică și mediul de afaceri județean
2.2.1. Indicatori macroeconomici
Produsul intern brut
Conform datelor livrate de Eurostat, în anul 2017, județul Alba a înregistrat o valoarea a
PIB-ului de circa 3.1 md. Euro. Astfel, județul Alba ocupa a 4-a poziție la nivel regional, respectiv
a 18-a poziție la nivel național. PIB-ul județului reprezenta la acel moment 14,9% din PIB-ul
regiunii Centru și 1,69% din PIB-ul național al României. Comparativ cu anul 2008, în moneda
Euro, PIB-ul județului a înregistrat o creștere cu 25,1%, un ritm mai lent de creștere decât cel de
la nivel regional (+30,3%) și național (+28%).
Figura 1 - PIB/locuitor (lei) la nivelul județelor din regiunea Centru, în anul 2017

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Baza de date TEMPO Online
Pentru a putea analiza și opera în termeni comparabili și reali, vom analiza evoluția PIBului raportat la numărul de locuitori și la puterea de cumpărare standard (PPS). Astfel, conform
Eurostat, în 2017, PIB/locuitor al județului Alba era de 18.700 PPS/locuitor, înregistrându-se o
creștere cu circa 50,8% față de anul 2008, ceea ce relevă o creștere reală a nivelului de dezvoltare
economică. Comparativ cu media națională și regională, observăm că valoarea acestui indicator
în cazul județului Alba nu înregistrează mari diferențe, fiind prezente date din același spectru
valoric. Dacă însă ne referim la media UE, observăm o discrepanță de circa 36%.
În același context, dacă în anul 2008 județul Alba înregistra o pondere de 49% din media
UE, în 2018 observăm că această pondere ajunge la 64%, înregistrându-se astfel o reducere de 15
puncte procentuale a decalajului de dezvoltare economică. La nivel regional, județul Sibiu a reușit
să reducă acest decalaj cu un procent similar (15,5 puncte procentuale), iar județul Brașov a
înregistrat o recuperare mai rapidă, de 23,7 puncte procentuale, în perioada 2008-2017. O
dinamică mai lentă, cuprinsă între 7-9 puncte procentuale, a avut loc în județele Harghita, Covasna
și Mureș. Deși datele cu privire la PIB aferente perioadei 2018-2019 nu sunt încă disponibile,
putem estima că județul se afla la începutul anului 2020 undeva în jurul procentului de 70% din
media UE.
Figura 2 -Evoluția PIB (PPS) în perioada 2008-2017
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Sursa: EUROSTAT
Valoarea adăugată brută (VAB)
În ceea ce privește valoarea adăugată brută realizată în județul Alba, în 2017 aceasta s-a
ridicat la 2,87 miliarde euro, cu 26,3% mai mult față de anul 2008. Acest ritm de creștere este unul
inferior celui regional (31,2%), precum și celui național (29%). Din acest punct de vedere, județul
Alba ocupă a 4-a poziție la nivel regional, înregistrând o pondere de circa 14,9% din VAB
regional, depășind din această perspectivă doar județele Harghita (9,8%) și Covasna (6,6%).
Figura 3 – Structura pe activități a Valorii Adăugate Brute generate la nivel
județean, regional și județean, în anul 2017

Sursa: EUROSTAT Database.
Astfel, în baza structurii pe activității a Valorii Adăugate Brute, putem deduce
următoarele aspecte esențiale care pot descrie peisajul economic din județul Alba:
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•
•
•
•

Industria prelucrătoare are o pondere destul de ridicată în economia județului, generând
peste o treime din valoarea adăugată. Aceasta depășește valoarea medie regională cu
6% și cea națională cu 14%.
Serviciile din sectorul HORECA, precum și comerțul înregistrează valori mai scăzute
în ceea ce privește generarea valorii adăugate brute, comparativ cu media regională și
națională.
Sectorul construcțiilor este în creștere și generează circa 11,4% din valoarea adăugată
brută din județ, cu o pondere superioară mediei regionale și naționale.
Ramurile economiei care necesită forță de muncă înalt calificată, precum IT&C,
servicii financiare și activitățile profesionale – înregistrează ponderi foarte mici în
generarea valorii adăugate brute, fapt care explică migrația forței de muncă tânără către
centrele universitare din țară (cu precădere către Cluj-Napoca).

2.2.2. Mediul de afaceri
Numărul și structura întreprinderilor
Institutul Național de Statistică raporta pentru anul 2018, un număr de 8.825 de unități
locale active în Alba, ceea ce reprezenta circa 12,8% din întreprinderile din regiunea Centru, ceea
ce poziționa județul pe a 4-a poziție din regiune, depășind doar Covasna și Harghita. Unitățile
locale active din județul Alba reprezentau circa 1,5% din totalul întreprinderilor din țară (locul
21/41). Cu privire la densitatea unităților locale active la 1000 de locuitori rezidenți, în județul
Alba aceasta era 27 de unități, sub media regională de 29 de unități, respectiv cea națională de 30.
Observăm astfel un spirit antreprenorial mediu-dezvoltat la nivelul județului.
Figura 4 - Dinamica numărului de întreprinderi active din județul Alba, pe clase de
mărime, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În funcție de dimensiunea întreprinderilor, din totalul de 8.825 de unități locale active,
7.734 (87,6%) erau microîntreprinderi, 890 (10%) – întreprinderi mici, 166 (1,88) întreprinderi
medii și 35 (0,4%) – întreprinderi mari. În dinamică, în perioada 2010-2011 a fost înregistrat cel
mai mic număr de întreprinderi, ca efect direct al crizei economice și financiare. Totuși, din 2010
până în 2018, numărul total de unități locale active a crescut cu 15,6%, dintre care:
microîntreprinderile cu 16%, întreprinderile mici cu 10%, cele mijlocii cu 16%, iar întreprindeile
mari cu 13%. Totuși, în comparație cu perioada anterioară crizei (anul 2008), numărul de firme
mari și mijlocii a scăzut cu 4, respectiv cu 8, în timp ce numărul de microîntreprinderi și firme
mici a crescut ușor.
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Din punct de vedere al numărului de angajați, cele mai mari 20 de unități locale active
din județul Alba erau în anul 2018 următoarele:
Nr.
Crt
1
2

Nume

Localitate

Obiect de activitate

SC BOSCH REXROTH SRL
SC STAR ASSEMBLY SRL

Blaj
Sebeș

3

APULUM SA

Alba Iulia

4

SC STAR TRANSMISSION SRL

Cugir

5

SC COMPANIA NATIONALA
ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA CUGIR
SC ELIT SRL
SC SEWS ROMANIA SRL
SC TRANSAVIA SA

Cugir

Fabricarea de componente auto
Fabricarea lagarelor, angrenajelor,
cutiilor de viteza și a elementelor
mecanice de transmisie
Fabricarea articolelor ceramice pentru
uz gospodaresc și ornamental
Fabricarea altor piese și accesorii
pentru autovehicule și pentru motoare
de autovehicule
Fabricarea armamentului și muniției

6
7
8

Oarda
Alba Iulia
Oiejdea

10

SC COMPANIA NATIONALA Cugir
ROMARM SA BUCURESTI
FILIALA
SC IAMU SA
Blaj

11

IPEC

12

SC
HOLZINDUSTRIE Sebeș
SCHWEIGHOFER SRL
SC SATURN SA
Alba Iulia
SC CUPRU MIN SA
Abrud

9

13
14

Alba Iulia

Prelucrarea și conservarea cărnii
Fabricarea de componente auto
Creșterea păsărilor și producția de
carne de pui
Fabricarea armamentului și muniției
Fabricarea utilajelor și a mașinilorunelte pentru prelucrarea metalului
Fabricarea articolelor ceramice pentru
uz gospodaresc și ornamental
Prelucrarea materialelor lemnoase
Turnarea fontei
Extracția altor minereuri metalifere
neferoase
Servicii de poștă și curierat

15

OFICIUL JUDETEAN POSTAL Alba Iulia
ALBA

16

SC REKORD SRL

Alba Iulia

Fabricarea încălțămintei

17
18
19
20

SC ALBALACT SA
SC ALPIN LUX SRL
SC SAVINI DUE SRL
SC ANA 4 WINE SRL

Oiejdea
Sebeș
Sebeș
Jidvei

Fabricarea lactatelor
Fabricarea înghețatei
Fabricarea mobilei
Fabricarea vinurilor

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Constatăm că cei mai mari angajatori din județul Alba activează în industria
prelucrătoare, în special în industria componentelor auto, prelucrarea metalelor și industria
alimentară. Fiecare firmă din lista de mai sus are între 400 și 2900 salariați.
Din punct de vedere al cifrei de afaceri, cele mai mari 15 unități locale active din județul
Alba erau următoarele:
Nr.
Crt
1

Nume

Localitate

Obiect de activitate

SC STAR ASSEMBLY SRL

Sebeș

2

SC BOSCH REXROTH SRL

Blaj

Fabricarea lagarelor, angrenajelor,
cutiilor de viteza și a elementelor
mecanice de transmisie
Fabricarea componentelor auto

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

8

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 2 - Economia

3

SC KRONOSPAN SEBEȘ SA

Sebeș

4

Sebeș

5

SC
HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER SRL
SC STAR TRANSMISSION SRL

6

SC ALBALACT SA

Galda de Jos

7
8
9

PEHART TEC GRUP SA
SC ELIT SRL
SC TRANSAVIA SA

Sebeș
Oarda
Oiejdea

10

SC KRONOSPAN TRADING SRL

Sebeș

11
12

SC ROMAQUA GROUP SA
SC CUPRU MIN SA

Sebeș
Abrud

13

OMV PETROM MARKETING SRL Alba Iulia

14
15
16
17

SC SEWS ROMANIA SRL
SC JIDVEI SRL
SC REKORD SRL
SC APULUM SA

Alba Iulia
Jidvei
Alba Iulia
Alba Iullia

18

SC DEDEMAN SRL

Alba Iulia

19

SC KAUFLAND ROMANIA SCS

Alba Iulia

20

SC VCST A.P. ALBA SRL

Alba Iulia

Cugir

Fabricarea de furnire și a panourilor din
lemn
Prelucrarea materialelor lemnoase
Fabricarea altor piese și accesorii
pentru autovehicule și pentru motoare
de autovehicule
Fabricarea produselor lactate și a
brânzeturilor
Producția de hârtie
Prelucrarea și conservarea cărnii
Creșterea păsărilor și producția de
carne de pui
Fabricarea de furnire și a panourilor din
lemn
Fabricare berii
Extractia altor minereuri metalifere
neferoase
Comerț cu amănuntul al carburanților
pentru autovehicule în magazine
specializate
Fabricarea componentelor auto
Fabricarea vinurilor
Fabricarea încălțămintei
Fabricarea articolelor ceramice pentru
uz gospodaresc și ornamental
Comerț cu materiale de construcții,
fierărie, mobilă, produse gospodărești
Comerțul cu produse alimentare și de
larg consum
Producția de componente auto

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Figura 5–Cele mai mai mari 15 unități locale active din punct de vedere al cifrei de
afaceri

Sursa: planșă proprie
Din perspectiva cifrei de afaceri, cele mai mari firme activează tot în ramura industriei
prelucrătoare, și anume prelucrarea lemnului, industria componentelor auto și industria
alimentară. Observăm că firmele SC STAR ASSEMBLY SRL, SC BOSCH REXROTH SRL, SC
KRONOSPAN SEBEȘ SA, SC STAR TRANSMISSION SRL, SC ALBALACT SA și SC
TRANSAVIA SA au o pondere semnificativă în mediul de afaceri județean, înregistrând atât o
cifră mare de afaceri, cât și un număr mare de angajați. Raportat la anul 2008, numărul de
întreprinderi mari a scăzut cu 4, de la 39 la 35, în 2018. Dintre cei 35 mari angajatori din județ, 26
activau în industria prelucrătoare, 2 în agricultură, silvicultură și pescuit, 2 în transport și
depozitare, etc. Față de anul 2008, au dispărut 3 întreprinderi mari care activau în sectorul
construcțiilor, o întreprindere mare din domeniul comerțului și 2 din industria prelucrătoare.
Cu referire la întreprinderile de dimensiuni mai mici, INS estima pentru 2018 un număr
de 8.790 de unități locale active din categoria IMM-urilor. Dintre acestea, circa 2480 (28%)
activau în sectorul comerțului, înregistrându-se o scădere a acestora cu circa 15,9% față de anul
2008 (explicabilă prin extinderea rapidă a lanțurilor comerciale cu capital străin). Industria
prelucrătoare reunea circa 1.164 (13,2%) din IMM-uri, construcțiile – 895 (10%), transporturile
și depozitările – 1024 (11,6%), activitățile profesionale, științifice și tehnice – 823 (9,4%),
agricultura, silvicultura și pescuitul – 436 (5%), iar HORECA – 553 (6,3%). Un număr redus de
IMM-uri a fost înregistrat în cazul intermedierilor financiare 131 (1,5%), tranzacțiilor imobiliare
165 (1,9%), învățământului privat 68 (0,7%), industriei extractive – 38 (0,4%) și a sectorului IT&C
203 (2,3%). Astfel, observăm o pondere relativ redusă a ramurilor cu valoare adăugată sporită,
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cum ar fi IT&C, intermedierile financiare, tranzacții imobiliare, fapt care explică migrația forței
de muncă înalt calificată spre alte regiuni ale țării.
Raportat la anul 2008, conform INS, numărul de unități locale active a crescut în sectorul
agriculturii, silviculturii și pescuitului (+157), transporturilor (+294), HORECA (+94),
activităților profesionale, științifice și tehnice (+153), intermedierilor financiare și asigurărilor
(+58), sănătății și asistenței sociale (+120), învățământului (+35), activităților de spectacole,
culturale și recreative (+80). O astfel de tendință vorbește despre reorientarea economiei județene
către sectorul serviciilor, iar relansarea sectorului agricol poate fi explicată prin prisma
subvențiilor din partea statului sau a fondurilor nerambursabile europene și naționale pentru
fermieri.
La polul opus, a scăzut numărul întreprinderilor din sectorul comerțului (-472),
construcțiilor (-116), industriei prelucrătoare (-125) și IT&C(-24). În cazul sectorului
construcțiilor, reducerea numărului de întreprinderi poate fi explicată prin volumul redus al cererii
de lucrări în sectorul public și privat, precum și prin impactul recesiunii economice din 2008-2009,
care a afectat grav ramura respectivă. De asemenea, pe fondul fenomenului de migrație externă,
atât construcțiile, cât și alte sectoare ale economiei cunosc un ritm modest de activitate.
Figura 6 - Dinamica numărului de întreprinderi active din județul Alba, în perioada
2008-2018, pe secțiuni CAEN

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Concentrarea anumitor firme pe domenii variază și în funcție de clasa de mărime. Prin
urmare, observăm că microîntreprinderile sunt prezente în număr mai mare în domeniul
comerțului (mici afaceri de familie sau individuale: bar, magazin etc.). Principala problemă a
acestor mici firme reprezintă lipsa de capital și un rulaj modest. În cele mai multe cazuri, acest
rulaj asigură doar subzistența antreprenorilor, nu și fonduri pentru investiții, iar în contextul lipsei
activelor pentru garantare, accesul acestora la credite bancare este dificil.
De partea cealaltă, întreprinderile mari sunt prezente în industria prelucrătoare (industria
alimentară – 5, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente – 3, fabricarea autovehiculelor de
transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor – 3, fabricare altor produse din minerale nemetalice
– 4 etc.). O parte din firmele mari din sectorul energetic și cel al transportului reprezintă jucători
mari pe piață, care sunt prezenți și la nivel regional sau național.
Întreprinderile mijlocii erau prezente preponderent în industria prelucrătoare (alimentară,
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, tăbăcirea și finisarea pieilor etc.), comerț, transporturi și
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construcții. Una dintre problemele întreprinderilor mari și mijlocii constă în lipsa sau insuficiența
forței de muncă calificată, cauzată inclusiv de fenomene migraționiste.
Tabel 1- Topul activităților economice (diviziune CAEN) în funcție de numărul și
mărimea întreprinderilor active, la nivelul județului Alba, în anul 2018
Microîntreprinderi
Comerț (2232)
Transporturi (920)
Industrie
prelucrătoare (873)
Activități profesionale
științifice și tehnice
(806)
Construcții (774)

Întreprinderi mici
Comerț (228)
Industrie prelucrătoare
(212)
Construcții (107)
Transporturi (89)
HORECA (72)

Întreprinderi mijlocii
Industria prelucrătoare
(79)
Comerț (22)
Transporturi (15)
Construcții (14)
Distribuția
apei,
salubritate, deșeuri (11)

Întreprinderi mari
Industria prelucrătoare
(26)
Energetică (2)
Transporturi (2)
Agricultura,
silvicultura și pescuit
(2)

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
2.2.3. Indicatori de performanță economică ai întreprinderilor non-agricole
Conform INS, în anul 2018, cifra de afaceri a unităților locale active non-agricole din
județul Alba a fost de 27,5 md. lei, (circa 5,913 md. Euro). Aceasta a reprezentat 14,9% din cifra
de afaceri a unităților locale active din regiune, poziționând județul pe locul 4/6, înaintea județelor
Covasna și Harghita. Față de anul 2008, cifra de afaceri a firmelor din județul Alba a crescut cu
172% în lei, în moneda Euro – creșterea fiind de 115,1%, înregistrându-se un ritm de creștere
superior mediei naționale (+26%) și celei regionale (+45,2%), explicabilă prin amplasarea aici a
unor investitori de calibru (Daimler, Bosch etc.).
Figura 7 - Principalii indicatori ai întreprinderilor active non-agricole din județul
Alba, în perioada
2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Firmele din sectorul industriei prelucrătoare au generat, în 2018, un procent de 62,6% din
cifra de afaceri totală din județ, urmate de cele din comerț (21,2%), transport și depozitare (5,6%),
respectiv construcții (3,6%). Celelalte domenii, precum: industria extractivă, HORECA, IT&C,
învățământ, sănătate și asistență socială înregistrau ponderi foarte mici în totalul cifrei de afaceri.
Analizând în dinamica intervalului 2008-2018, observăm că cele mai mari creșteri au fost
înregistrate în industria extractivă (+271,6%), industria prelucrătoare (+259,2%), distribuția apei,
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salubritate, gestionarea deșeurilor (+167%), transport și depozitare (+154%), HORECA (+123%),
IT&C (+54,4%), sănătate și asistență socială (+270%), învățământ (+100%). Cel mai lent ritm de
creștere, în termeni nominali, a fost înregistrat în cazul construcțiilor (+17,6%). În termeni
comparabili, în moneda europeană, a avut loc o reducere a volumului de activitate în cazul
sectorului energetic (-2,9%) și cel al construcțiilor (-7%). Pentru perioada analizată, observăm că
în economia județului are loc un proces de dezvoltare atât a sectorului industrial, cât și a serviciilor.
Trecerea către o economie bazată pe sectorul serviciilor, este avantajoasă în contextul în care
nivelul de salarizare este mai mare decât în industrie, cu unele excepții.
Figura 8 - Dinamica cifrei de afaceri (mil. lei) a întreprinderilor active din județul
Alba, pe principalele activități ale economiei naționale, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Conform INS, la nivelul anului 2018, întreprinderile active din județul Alba angajau circa
69.140 de persoane, cu 379 (-0,6%) mai puține față de anul 2008. Totuși, acest ritm de scădere,
este unul mai lent comparativ cu cel național (-6%) și regional (-4%).
Întreprinderile locale din domeniul industriei prelucrătoare asigurau 48,7% din locurile
de muncă din județ, urmând cele din comerț (16,9%), transporturi (9%), construcții (7%),
tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (6%).
De partea cealalaltă, un număr mic de angajați activau în sectoarele: IT&C, învățământ, sănătate
și asistență socială, industria extractivă, producția și furnizarea de energie electrică – sub 2% din
total.
Comparativ cu anul 2008, a fost înregistrată o scădere a numărului de angajați în firmele
din domeniul construcțiilor (-30%), comerț (-12.5%), distribuția apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor (-9,5%). La polul opus, numărul de salariați a crescut în firmele din domeniul sănătății
și asistenței sociale (118%), învățământ (57%), industria extractivă (41,1%), HORECA (28%),
alte activități de servicii colective, sociale și personale (35,6%). Astfel, cu excepția sectorului
IT&C (-3,2%), observăm o creștere a numărului de angajați în cazul firmelor din sectoare cu
valoare adăugată sporită, care au capacitatea de a oferi o remunerare salarială mai mare.
Un alt aspect important de menționat este productivitatea medie a muncii. Astfel, pe
fondul scăderii numărului de angajați cu 0,5% și creșterii cifrei de afaceri cu 115,2% (în Euro),
pentru perioada 2008-2018 a fost înregistrată o creștere a productivității muncii cu 116,4%. În
2018, la nivelul sectoarelor economice, productivitatea medie a muncii înregistrează diverse
variații: domeniul energiei – 113.000 euro, industria prelucrătoare - 110.000 euro, comerț –
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106.000 euro, industria extractivă – 58.000 euro. În alte domenii, însă, au fost înregistrate valori
mai reduse: învățământ – 10.000 euro, imobiliare și servicii pentru întreprinderi – 20.000 euro,
sănătate – 21.000 euro, HORECA – 20.000 euro. Astfel, prin prisma acestui indicator putem
explica și nivelul de salarizare din ramurile respective, fiind recomandată încurajarea și ajutorul
întreprinderilor din domenii cu valoare adăugată sporită.
Figura 9 - Dinamica numărului de angajați al întreprinderilor active din județul
Alba, pe principalele activități ale economiei naționale, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Conform INS, la nivelul anului 2018, volumul investițiilor nete din unitățile locale active
din județul Alba era de 1,9 md lei (413 mil. Euro). ceea ce reprezintă 17,8% din totalul investițiilor
nete de la nivel regional (locul 4/6) și 2,2% din cele de la nivel național. Dacă în context regional
performanțele județului Alba sunt mai modeste decât ale Brașovului, Sibiului și Mureșului, în
context național putem afirma că acestea sunt apreciabile, fiind comparabile cu ale unor județe
mult mai mari, precum Dolj, Dâmbovița, Olt, Galați, Suceava, Neamț, Bacău, Maramureș etc.
Dacă ne referim exclusiv la investițiile în facilitățile de producție, Alba a depășit în 2018 județele
Cluj, Brașov, Sibiu, Argeș, Ilfov, poziționându-se pe locul 4 la nivel național după Prahova, Timiș
și București. În mod evident, poziția geografică a județului și accesibilitatea relativ facilă la granița
de vest au reprezentat un factor major de atragere a investitorilor în județ, mai ales a celor care
realizează exporturi de produse.
Cele mai multe investiții s-au efectuat în industria prelucrătoare (68,6%) – pe fondul
investițiilor mari atrase de județ cu precădere în ramura producerii de componente auto, comerț
(6,3%) – extinderea rețelelor de supermarket-uri, benzinării, farmacii etc., transporturi (6,5%) –
reînnoirea flotei de transport, tranzacții imobiliare și servicii pentru întreprinderi (4%). În celelalte
sectoare, au fost realizate investiții modeste.

Figura 10 - Dinamica investițiilor nete ale întreprinderilor active din județul Alba,
pe principalele activități economice, în perioada 2008-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În dinamică, față de anul 2008, volumul investițiilor nete ale unităților locale active a
crescut în domeniul sănătății și asistenței sociale (+266,6%), industriei prelucrătoare (+153%),
tranzacțiilor imobiliare și serviciilor pentru întreprinderi (+125%), IT&C (+200%), învățământ
(+100%). O scădere a volumului de investiții a fost înregistrat în cazul întreprinderilor din
domeniul industriei extractive (-47%), energetic (-14%), construcțiilor (-13%). De asemenea, în
moneda euro, reducere a volumului de investiții a fost înregistrat și în cazul întreprinderilor care
activau în sectorul comerțului (-17%) și transporturilor (-14%). În contextul în care obiectivul este
creșterea competitivității economice a județului Alba, sunt necesare anumite măsuri publice de
încurajare a investițiilor private, în special în cazul companiilor locale care întâmpină dificultăți
în atrageri de finanțări, dar și a celor care activează în domenii cu valoare adăugată mare.
2.3. Analiza principalelor sectoare ale economiei județene
2.3.1. Agricultura, silvicultura și pescuitul
În județul Alba, agricultura este o activitate pe larg prezentă în viețile oamenilor, în
special în mediul rural, reprezentând o continuare a tradiției, aceasta fiind practicată în județ de-a
lungul secolelor. Acest domeniu beneficiază de resurse naturale însemnate, sub forma terenurilor
agricole (323.000 ha), ceea ce reprezintă 51,7% din suprafața totală a județului, dar și a condițiilor
pedo-climatice favorabile (mai ales în partea central-estică).
Conform INS, în județul Alba, în anul 2018, valoarea totală a producției agricole a fost
de 1,95 md lei (419,2 mil. euro), ceea ce reprezenta 21,8% din valoarea producției agricole din
regiunea Centru (locul 2/6, fiind depășit doar de județul Mureș), respectiv 2,3% din cea națională.
Față de anul 2008, în termeni nominali a fost înregistrată o creștere a valoarii producției agricole
cu 20,7%, ceea ce în moneda Euro reprezintă o scădere cu 4,5%.
Subdomeniul agriculturii vegetale a înregistrat oscilații destul de semnificative de la un
an altul, fapt caracteristic zonelor în care se practică o agricultură preponderent de tip tradițional,
unde producția este puternic influențată de condițiile meteo, fără existența unor sisteme de irigații
moderne sau a altor tehnologii care să limiteze impactul condițiilor meteo nefavorabile. Totuși,
sectorul vegetal continuă să domine spectrul economic agricol, cu o pondere de 60% din totalul
producției agricole județene.
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Figura 11 -Valoarea producției agricole a județului Alba (mil. Lei), pe subramuri,
în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În anul 2018, conform INS, efectivul salariaților în agricultură, silvicultură și pescuit era
de 3.480 de persoane, dintre care 2.469 – în agricultură, vânătoare și servicii conexe, respectiv
1.011 în silvicultură, pescuit și acvacultură. Astfel, în sectorul agricol erau antrenați doar 3,6% din
numărul total de salariați din județul Alba. Ocuparea informală în agricultură este o trăsătură
specifică prezentă în majoritatea județelor din România, inclusiv în județul Alba. Acest fenomen
presupune practicarea agriculturii pe propriile terenuri de pământ sau în calitate de zilieri la alți
proprietari, însă, fără a avea statut de salariat în cadrul unei unități economice. În cele mai multe
dintre cazuri acest tip de agricultură se practică pentru asigurarea propriului consum sau a
subzistenței.
Conform estimărilor INS, în 2018, în agricultură erau ocupate de fapt peste 35.100 de
persoane (17,6% din populația ocupată totală a județului). Analizând comparativ cei doi indicatori,
putem deduce că doar 9,9% dintre persoanele ocupate în sectorul agricol aveau statut de salariat,
iar circa 31.600 (90,1%) de persoane practicau agricultura de subzistență, fără a avea un venit
lunar stabil, reprezentând asfel o categorie socială mai expusă riscului de sărăcie, în special în
mediul rural. În altă ordine de idei, putem constata reducerea numărului de persoane ocupate în
agricultură cu 29% în intervalul 2008-2018 (pe fondul îmbătrânirii demografice, a migrației forței
de muncă din mediul rural, dar și a reducerii interesului tinerilor pentru sectorul agricol),
concomitent cu creșterea numărului de salariați din sectorul agricol cu 15% în același interval.
Acest fapt vorbește despre o trecere treptată, dar lentă, de la o agricultură tradițională la una de tip
modern, bazată mai mult pe tehnologie decât pe muncă fizică necalificată. În mod evident,
fondurile europene și subvențiile din partea statului pentru sectorul agricol au jucat un rol
important în încurajarea acestei tranziții.

Figura 12 - Dinamica numărului de persoane ocupate, respectiv salariate din
agricultura județului Alba, în perioada 2008-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Rezultatele Anchetei structurale în agricultură, realizate de Institutul Național de
Statistică în 2016, indică un număr de 127.600 (39% din populația rezidentă) de persoane care au
practicat cel puțin o dată munci agricole în respectivul an, fie ca activitate principală sau
secundară. Dintre aceștia, circa 97,9% au practicat munci agricole în cadrul exploatațiilor agricole
fără personalitate juridică (pe mica parcelă de teren agricol din proprietate sau în propria curte).
În materie de timp acordat muncilor agricole, doar 22.800 (7% din populația rezidentă) de
persoane au alocat peste 50% din timp pentru astfel de muncă, ceea ce înseamnă că restul 82,1%
practică agricultura în calitate de activitate secundară, pentru a-și reduce cheltuielile de hrană sau
a-și suplimenta veniturile (pensionari, casnici, etc.). Aceste valori confirmă faptul că în prezent
circa 15% din forța de muncă a județului mai trăiește exclusiv de pe urma agriculturii. Totuși, în
mediul rural acest procent ajunge să fie chiar și dublu, mai ales în zonele greu accesibile din
Apuseni.
Dintr-un alt punct de vedere, din totalul de 71.737 de șefi ai exploatațiilor agricole, doar
2.462 (3,4%) aveau vârsta sub 35 de ani, 20.212 (28,2%) aveau vârsta cuprinsă între 35-54 de ani,
iar 49.063 (68,4%) – peste 55 de ani. Prin urmare, constatăm un interes redus din partea tinerilor
față de acest sector, neexistând nicio perspectivă favorabilă pentru asigurarea ratei de înlocuire a
forței de muncă din domeniu. În altă ordine de idei, din totalul de 2.462 de tineri șefi de exploatații
agricole, 96,5% aveau doar experiență practică agricolă, 1,5% - pregătire agricole de bază,
respectiv 2% - pregătire agricolă completă. Astfel, se contată necesitatea implementării și
intensificării politicilor publice de atragere a tinerilor în sectorul agricol, precum și instruirea
acestora în vederea practicării unei agriculturi de performanță, competitivă pe piața națională și
europeană.
Conform INS, în 2018, la nivelul județului Alba existau 438 de întreprinderi cu profil
agricol, ceea ce reprezintă doar 5% din totalul firmelor din județ. Îmbucurător este faptul că față
de anul 2008 a fost înregistrată o creștere cu 55% (+157) a acestora. Acest fapt vorbește despre o
tranziție de la o agricultură de subzistență, informală, la una fiscalizată și modernă. Prin urmare,
constatăm că fondurile europene, ca și subvențiile din partea statului au avut un impact pozitiv
asupra pieței și activității agricole, relansând interesul locuitorilor județului și chiar a investitorilor
pentru oportunitățile din acest domeniu.
Figura 13 - Numărul întreprinderilor active din agricultură, silvicultură, pescuit din
județul Alba, pe clase de mărime, în perioada 2008-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Parcul de tractoare și utilaje agricole din județul Alba a cunoscut o creștere în perioada
2008-2018. Numărul de tractoare a crescut cu 22% iar cel al plugurilor cu 17,7%. Totuși, din punct
de vedere al numărului de tractoare, județul Alba ocupa poziția 4/6 la nivelul regiunii Centru, iar
în cazul plugurilor – 3/6, deși din punct de vedere al suprafeței arabile, ocupa locul 2/6, fiind
depășit doar de județul Mureș. Astfel, e necesar ca sprijinul pentru modernizarea și tehnologizarea
agriculturii să fie continuat și intensificat.
Figura 14 - Dinamica parcului de mașini și utilaje agricole din județul Alba, în
perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În județul Alba producția agricolă depinde foarte mult de diverși factori naturali, în
special de condițiile meteo din fiecare an. Fenomenul de secetă hidrologică, care apare tot mai
frecvent pe fondul încălzirii globale, a ajuns să reprezinte o problemă chiar și pentru județele din
interiorul lanțului carpatic. Astfel, conform anchetei structurale în agricultură din anul 2016, în
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020
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județul Alba erau amenajate circa 342,8 ha – suprafață amenajată pentru irigat (pe malul
Mureșului, în zonele Aiud-Rădești-Lunca Mureș, respectiv Alba Iulia – Vințu de Jos), întreaga
suprafață fiind efectiv irigată, cel puțin odată, ceea ce reprezintă însă doar 0,2% din suprafața
arabilă totală din județ.
Cu privire la suprafața terenurilor agricole amenajate cu lucrări de desecare, INS raporta
pentru 2018 o suprafață de circa 11.511 ha, dintre care 8.144 ha – era teren arabil, înregistrânduse cea mai mică suprafață de acest tip, la nivelul regiunii Centru. Comparativ cu anul 2008,
suprafața respectivă a crescut cu 4,2% (+465 ha). În județ există amenajări complexe de irigații și
desecare în zona Aiud și Teiuș, respectiv de amenajări complexe de desecare și combatere a
eroziunii în zonele Cetatea de Baltă, Gura Arieș – Inoc, Secașul Mic și Șpring-Vingard. La acestea
se adaugă amenajări exclusiv pentru desecare în zonele Pâclișa, Partoș (ambele cu pompare),
Cergău – Mănărade, Șard – Ighiu, Vinerea – Cugir.
Figura 15 - Infrastructura pentru irigații din județul Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrare date ANIF
Lucrări de ameliorare și combatere a eroziunii solului, au avut loc pe o suprafață de circa
43.600 ha. (13,5% din suprafața agricolă a județului), dintre care – 23.318 ha reprezentau teren
arabil. Lucrări de drenaj, în 2018, au avut loc pe o suprafață de circa 1.498 ha. La nivelul județului
există amenajări exclusiv pentru combaterea eroziunii în zonele Benic-Craiva, Alba Iulia, Cricău,
Gimbaș – Mescreac, Jidvei – Blaj, Măgina – Aiud, Mirăslău, Ocna Mureș, Pârva – Petrisat, Petrisat
– Pănade, Pianu de Jos, Sânmiclăuș – Crăiești, Sânmiclăuș – Pănade, Sântimbru – Bărăbanț, Sebeș
– Cunța, Sebeș – Săsciori, Spinoasa – Greabăn, Valea Lungă.
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Cele mai multe amenajări pentru îmbunătățiri funciare sunt vechi de circa 50 de ani și nu
au mai beneficiat de lucrări de reabilitare complexe, fiind doar întreținute, din cauza fondurilor
limitate de care dispune administratorul lor (ANIF).
Figura 16 - Fermele agrozootehnice de mari dimensiuni și infrastructura-suport
pentru agricultură

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor ANSVA, MADR, ANPA, INS (Recensământul
general agricol 2010)
Conform aceleiași anchete structurale în agricultură, din 2016, care reprezintă cea mai
recentă cercetare din domeniu, în județul Alba existau 71.654 de exploatații agricole, dintre care
1,6% se ocupau doar cu creșterea animalelor, 23,8% se ocupau exclusiv cu cultivarea plantelor,
iar 74,4% – erau mixte. În total, acestea reprezentau 21,6% din totalul exploatațiilor agricole din
regiune, Alba ocupând locul 2/6 (un număr mai mare de exploatații înregistrându-se doar în județul
Mureș). Din numărul total de exploatații agricole din județ, doar 822 (1,1%) aveau personalitate
juridică (locul 2 în regiune, după județul Mureș), fapt ce vorbește despre practicarea intensă a
agriculturii tradiționale, pe micile parcele de pământ sau în gospodării.
În total, cele peste 70.000 de exploatații agricole au utilizat o suprafață agricolă de circa
303.248 ha, ceea ce înseamnă o medie de 4,3 ha/exploatație (locul 4 în regiunea Centru, depășind
doar județele Mureș și Covasna). Această medie este inferioară celei regionale (4,68 ha), dar
superioară celei naționale (3,74 ha). În cazul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică,
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020
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suprafața medie utilizată per exploatație a fost 2,4 ha, sub media regională de 3,1 ha, dar peste cea
națională de 2,09 ha. În cazul exploatațiilor agricole cu personalitate juridică, suprafața medie per
exploatație era de 169,23 ha - peste media regională de 147,93 ha, dar sub media națională de
217,40 ha. Astfel, observăm că agricultura din județul Alba este compusă din foarte multe
exploatații individuale mici și dintr-un număr restrâns de exploatații agricole cu personalitate
juridică, de dimensiuni mari, chiar dacă nu de dimensiunea celor din zonele de câmpie, cu parcele
compacte, ușor de integrat în ferme foarte mari.
După modul de deținere a suprafețelor agricole utilizate, conform anchetei structurale în
agricultură din 2016, la nivelul județui Alba, circa 54% erau terenuri lucrate direct de proprietari,
în proporții relativ egale erau terenurile lucrate în arendă sau în comun, și doar 3% erau pământuri
deținute în parte. La nivel regional, terenurile în parte și în proprietate înregistrau ponderi mai
mari în defavoarea terenurilor în arendă sau lucrate în comun. O astfel de structură a suprafeței
agricole în funcție de modul de proprietate indică practicarea unei agriculturi preponderent
tradițională, bazată pe proprietatea micilor parcele de pământ (specifice zonelor montane sau
deluroase), împreună cu trăsături de agricultură modernă, bazată pe diverse structuri asociative
(specifice mai ales zonelor joase, depresionare sau cu dealuri netede). Pentru a crește
competitivatea agriculturii din județ sunt necesare măsuri de încurajare a comasării exploatațiilor
agricole individuale în grupuri de producători, cooperative, asociații etc. Un alt factor care
influențează acest aspect este îmbătrânirea demografică din mediul rural, care va duce la reducerea
numărului de persoane care lucrează terenurile agricole și implicit la nevoia de continua
exploatarea acestora de către ferme medii și mari.
Din punct de vedere al statutului juridic al entităților al exploatațiilor agricole și a
suprafeței gestionate de acestea, la nivelul județului Alba, 49% din terenuri erau lucrate de către
persoane fizice, 21% de primării, 17,6% - de către societăți comerciale cu capital majoritar privat,
6% de PFA/ÎI/ÎF. Astfel, observăm că sectorul public, mai ales prin intermediul autorităților
publice locale, joacă un rol important în dezvoltarea agriculturii din județul Alba, acesta deținând
cea mai mare parte a fondului de pășuni.
Figura 17 - Structura suprafeței agricole utilizate de exploatațiile din județul Alba,
în funcție de proprietatea asupra terenului, în anul 2016

Sursa: INS. Ancheta structurală în agricultură 2016
La nivel european, fermele care gestionează și prelucrează peste 20 ha de teren sunt
percepute drept ferme cu potențial competitiv sporit. La nivelul județului Alba, din cele peste
70.000 de exploatații agricole, doar 769 (1%) lucrau peste 20 ha agricole, în timp ce 46.489 (66%)
lucrau sub 2 ha de teren agricol, fiind vorba despre ferme mici, de subzistență, producția cărora e
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

21

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 2 - Economia

destinată autoconsumului sau micului comerț. Fermele mari, cu peste 100 de hectare în gestiune,
sunt prezente în număr de 259, Alba ocupând locul 3/6 la nivel regional, după județele Brașov și
Mureș.
Totuși, din punct de vedere al suprafeței exploatate, 44,4% din terenuri erau lucrate de
exploatații cu peste 100 ha, în timp ce doar 9% din terenuri erau lucrate de exploatații cu sub 2 ha.
O creștere a suprafeței gestionate de ferme mari, cu peste 100 ha, reprezintă un trend pozitiv al
agriculturii județene, întrucât fermele în cauză sunt mai competitive, permițând o practicare
tehnologizată și eficientă a agriculturii. De asemenea, o pondere consistentă revine și suprafețelor
gestionate de către exploatații agricole care lucrează între 2 – 10 ha (31%).
Dintre fermele vegetale mari prezente în județ putem menționa pe cele ale Transavia,
Jidvei, Maria Turism, DN Agrar Cut, Lacto Agrar, DN Agrar Apold, Unilact Trasilvania etc.
Figura 18 - Structura suprafeței agricole utilizate din județul Alba, funcție de
mărimea exploatației agricole, în anul 2016

Sursa: INS. Ancheta structurală în agricultură 2016
Cu privire la destinația suprafeței agricole, ancheta structurală din 2016 raportează o
suprafață a terenului arabil de circa 108.160 ha (22%), pășuni și fânețe – 185.749 ha (37,8%),
grădini familiale – 3.143 ha (0,6%), culturi permanente 6.195 ha (1,2%), dintre care, plantații
pomicole – 1.363 ha, respectiv plantații viticole – 4.580 ha. Astfel, la nivel regional, județul Alba
ocupă prima poziție din punct de vedere al suprafeței ocupate cu plantații viticole, a 3-a poziție –
după suprafețele ocupate cu plantații pomicole și a 2-a poziție în cazul suprafeței ocupate de
grădini familiale. În județ, suprafața agricolă neutilizată era de 4.993,6 ha.
Institutul Național de Statistică, estima pentru anul 2018 o suprafață arabilă cultivată de
121.768 ha, înregistrându-se o creștere continuă a acesteia în ultimii ani. Cele mai mari suprafețe
au fost cultivate cu porumb (36,1%), furaje verzi din teren arabil (29,6%), grâu (13,6%), floarea
soarelui (4,7%), legume (5%), în timp ce 7% din terenul arabil era în repaus. Pe suprafețe mai mici
de pământ, au fost cultivate plante de ovăz, cânepă, sfeclă de zahăr, hamei, leguminoase pentru
boabe. Față de anul 2008 observăm o reducere a suprafeței cultivate cu grâu, orz, ovăz, cartofi,
rădăcinoase furajere și altele. În schimb, au crescut suprafețele cultivate cu porumb, floarea
soarelui, rapiță, legume, furaje verzi, etc.
Figura 19 - Structura suprafețelor cultivate, funcție de plante, la nivelul județului
Alba, în perioada 2008-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Figura 20 - Dinamica producției totale din județul Alba pe principalele culturi
agricole, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Conform INS, în anul 2018, exploatațiile agricole din județ au produs 76.653 tone de grâu
(locul 3 în regiune, reprezentând 0,7% din producția totală din țară), 326.064 tone de porumb
(locul 2, respectiv 1,7%), 21.572 tone de sfeclă de zahăr (locul 5, 2,2%), 47.596 tone de cartofi
(locul 6, 1.5%), 88.853 tone de legume (locul 2, 2,3%), 572.013 tone de furaje verzi din teren
arabil (locul 3, 3,8%). În dinamică, putem observa o tendinţă de creştere a producţiei de furaje
verzi, porumb, sfeclă de zahăr, grâu şi legume. Astfel, din punct de vedere al producției, constatăm
un nivel competitiv mediu al județului în contextul regional. În context național, județul are
performanțe modeste la producția vegetală (explicabile prin condițiile pedo-climatice mult mai
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favorabile din zonele de câmpie), remarcându-se mai degrabă la producția de furaje verzi, legume
și sfeclă de zahăr.
Institutul Național de Statistică raporta pentru județul Alba o productivitatea medie la
hectar, în 2018, de 4.628 kg la grâu, 3.300 kg la orz și orzoaică, 7.411 kg la porumb, 2.702 kg la
rapiță, 19.505 kg la cartofi, 16.933 kg la tomate, 19.921 kg la varză, 16.551 kg la lucernă etc. În
cazul culturilor precum lucerna, floarea soarelui, varza, fasole boabe, productivitatea medie la
hectar la nivelul județului Alba, este inferioară mediei regională și naționale.
Figura 21 - Productivitatea medie la hectar a principalelor culturi, la nivel național,
regional și județean, în 2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Față de anul 2008, productivitatea medie la hectar a crescut în cazul multor culturi, fără
însă a cunoaște un trend stabil, evidențiindu-se astfel influența factorilor climatici, în special a
secetei și înghețurilor asupra agriculturii. Deși tehnologizarea și introducerea îngrășămintelor
chimice ar trebui să fie un factor stimulativ în cazul productivității medii la hectar, la nivelul
județului au fost înregistrate și descreșteri ale productivității (usturoi uscat, tutun, varză albă,
pepeni verzi și galbeni).
În ceea ce privește viticultura, la nivelul județului Alba, în anul 2018, suprafața viilor pe
rod era 4.942 ha, dintre care 4.453 ha erau vii altoite pe rod, iar 489 ha erau vii hibride.
Exploatațiile viticole care dețineau personalitate juridică gestionau o suprafață de 2.876 ha, dintre
care 2.863 ha (99%) erau vii altoite pe rod, respectiv 13 ha (1%) – vii hibride. Astfel, spre
deosebire de restul județelor din România, Alba se remarcă prin ponderea foarte ridicată a viilor
altoite, respectiv prin concentrarea acestora în ferme cu personalitate juridică, în detrimentul
gospodăriilor.
Față de anul 2008, suprafața totală a viilor a crescut cu 1.213 ha (+32,5%). A crescut doar
suprafața acoperită cu vii altoite pe rod cu 1.253 ha (+39%), pe când suprafața viilor hibride a
scăzut cu 40 ha (-7,5%).
În județ există 4 zone viticole importante (podgorii):
 Podgoria Târnave (cea mai mare din Transilvania, cunoscută ca și ”Țara Vinului”, cu
centre la Blaj, Bălcaciu, Jidvei, Cetatea de Baltă, Valea Lungă, Șona, Crăciunelu de
Jos, Cenade, Ohaba, Roșia de Secaș). La Blaj funcționează inclusiv o stațiune de
cercetare-dezvoltare pentru viticultură și vinificație, un complex de vinificație la
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Jidvei, o cramă la Bălcaciu și Castelul de la Cetatea de Baltă, unde se produc vinuri
spumante.
Podgoria Sebeș – Apold: cuprinde localitățile Șibot, Săliște, Pianu, Săsciori, Câlnic și
Gârbova;
Podgoria Alba (denumită Weinland sau ”Țara Vinului” de către etnicii sași) – se
extinde pe teritoriul localităților Vințu de Jos, Alba Iulia, Ighiu, Cricău, Galda de Jos,
Stremț;
Podgoria Aiud – acoperă teritoriul localităților Aiud, Rădești, Lopadea Nouă, Hopârta,
Fărău, Mirăslău, Ocna Mureș și Livezile, având ca punct central cramele din zona
Aiud-Ciumbrud. Liceul cu profil agricol din Ciumbrud, unitate de învăţămând cu
tradiţie în domeniul horticulturii, pregăteşte elevi în sistem dual care îşi desfăşoară
practica la vinificatori.

Cei mai mari producători de vinuri din județ sunt: Jidvei, Domeniul Ciumbrud, Pivnița
Savu, Pivnițele Logos Aiud, Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, Viticola Gârbova, Casa
Negrea Ighiu, Casa Sebaș Țelna, Pivnița Sallai Ciumbrud etc. La nivelul județului s-a constituit
Asociația ”Țara Vinului”, cu scopul de a promova sectorul viticol din județ, precum și turismul
oenologic.
Ferme viticole cu suprafața de peste 100 ha existau la Aiud, Blaj, Sebel, Jidvei, Valea
Lungă, în timp ce ferme pomicole mari existau la Lopadea Nouă, Jidvei, Doștat, Aiud.
În același context, la nivelul județului, producția totală de struguri în 2018, a fost de
44.245 tone, ceea ce reprezenta 3,8% din producția națională și 89,6% din cea regională. Față de
anul 2008, producția totală de struguri a crescut cu 20.072 tone (+83%), dintre care 19.192 tone –
struguri din vii altoite, respect 880 tone – din vii hibride.
Figura 22 - Dinamica suprafețelor ocupate de vii și a producției de struguri, pe tipuri
de vii, la nivelul județului Alba, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Conform INS, în anul 2018 producția totală de fructe din județul Alba a fost de 36.973
tone, înregistrându-se, astfel, cea mai mare producție din ultimii 10 ani. Această valoarea
reprezintă 26,9% din producția regională (locul 2/6), respectiv 2% din producția națională de
fructe. Analizând în dinamică, creșteri ale producției au fost înregistrate în cazul prunelor, merelor,
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perelor, piersicilor și nucilor. În acest caz, un rol important l-a jucat sprijinul acordat către acest
sector prin subvenții și fonduri europene nerambursabile. În județ există o fermă și pepinieră
pomicolă cu o îndelungată tradiție la Aiud (care aparține de Stațiunea de cercetare-dezvoltare de
la Blaj), dar și numeroase plantații și pepiniere private amplasate cu precădere în jurul aceluiași
municipiu. Satul Ciumbrud este recunoscut pentru pepinierele de trandafiri, cele mai mari din
România. Se estimează că circa 40% din materialul săditor pomicol produs în România provine
din zona Aiud-Ciumbrud. Ferme pomicole importante există și în zona Vințu de Jos sau Doștat.
Productivitatea medie de fructe, în anul 2018, a fost de 27 kg/pom, valoarea superioară
mediei regionale de 21kg și celei naționale de 23 kg. În intervalul 2008-2018 observăm o
superioritate a producției medii de la nivel județean, comparativ cu media regională, excepție fiind
anul 2008. O productivitate superioară medie regionale și naționale, a fost înregistrată în anul
2018, în cazul prunelor, merelor, piersicilor, cireșelor și vișinelor, nucilor, caiselor. Totuși, în
dinamică se observă diverse oscilații și variații a productivității medii, fenomen ce poate fi explicat
prin prisma influenței condiției meteo asupra culturilor pomicole (înghețurile târzii din primăvară,
ploi torențiale, etc.).
Figura 23 - Dinamica producției de fructe din județul Alba, pe specii de pomi, în
perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În perioada 2008-2018, în sectorul zootehnic, a fost înregistrată o scădere semnificativă
a numărului de bovine (-7,9%), porcine, (-43,8%), iepuri de casă (-39,3%), păsări (-16%). În
schimb, a crescut efectivul de ovine și caprine (+58%), respectiv de albine (+60,4%). În ceea ce
privește densitatea bovinelor la 100 ha de teren agricol, aceasta era 19,6 (locul 4/6 la nivel
regional), sub media națională; în cazul porcinelor – 63 (locul 2/6), înregistrând o densitate
superioară celei regionale și naționale; în cazul ovinelor și caprinelor – 132,8 (locul 5/6), însă peste
media națională de 90,3.
Din punct de vedere zootehnic, județul Alba se remarcă prin creșterea păsărilor. Deși în
ultimii ani a fost înregistrat un trend negativ al efectivului total de păsări, la nivelul anului 2018
erau încă înregistrate peste 2,6 mil. capete, ceea ce reprezintă 30,9% din efectivul regional (locul
1) și 3,5% din cel național. Cele mai mari ferme zootehnice din județ sunt administrate de
companiile: Transavia Oiejdea/Sântimbru/Galda de Jos/Pâclișa/Unirea, DN Agrar Apold
Gârbova, Gotlib Cattle Trade Blaj, Bioterra Boz, Agro-Lact Aiud, Lactate CH Sânmiclăuș, Animal
Ferma Blaj-Mănărade, Ana Gik Trans Blaj, Aberdeen Angus Doștat, Agrotrust Târnava Bălcaciu,
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Unilact Unirea, Sipig Ferm Șibot, Albatros Gold Alba Iulia/Berghin/Crăciunelu de Jos, Triticum
Sebeș Agrotineret Pianu de Jos/Vințu de Jos, Bora Bora Galda de Jos etc.
Ferme zootehnice de creștere a bovinelor, cu peste 250 capete existau la Blaj, Doștat,
Șona, Aiud, Jidvei, Unirea, Gârbova, Mirăslău; creșterea porcinelor (peste 2.000 capete) la Șibot;
creșterea păsărilor (peste 10.000 capete) la Alba Iulia, Pianu, Galda de Jos, Berghin, Vințu de Jos,
Crăciunelul de Jos, Sântimbru, Unirea. Ferme piscicole erau la Șugag, Vințu de Jos, Ocna Mureș,
Întregalde, Roșia Montană, Câmpeni, Cugir, Sebeș, Galda de Jos, Noșlac.
Figura 24 - Densitatea efectivelor de animale la 100 ha de teren agricol, pe specii, la
nivel național, regional și județean, în anul 2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Efectivele de animale din județul Alba sunt crescute preponderent în exploatații agricole
individuale (95% din porcine, 86% din ovine), cu excepția păsărilor, unde doar 46% din capete
revin fermelor de tip industrial. Scăderea efectivelor de animale din ultimii ani e strâns legată de
renunțarea treptată a gospodăriilor la creșterea animalelor, mai ales bovine, cabaline, iepuri și
porcine – care sunt mai greu de întreținut. Totuși, acestea s-au reorientat către creșterea ovinelor
și caprinelor, cu precădere în zona de sud a județului există persoane fizice care cresc și câteva mii
de oi fiecare (de ex. în comuna Săsciori). De menționat este și faptul că în județ funcționează cea
mai importantă unitate de procesare și de export a mierii de albine din România – Apidava Blaj.
Conform INS, la nivelul anului 2018, în județul Alba, producția animală totală a fost de
49.481 tone de carne (greutatea în viu a păsărilor/animalelor sacrificate), 1.886 mii hl de lapte,
131 mil. ouă, 1.154 tone de lână, 936 de tone de miere extrasă. Față de anul 2008, a crescut
producția de lână (+90%), miere (+68%), carnea de oi și capre (+13%), carnea de vacă (+13%),
lapte de vacă (+1,2%), lapte de oaie și capră (+44%). Au fost înregistrate scăderi a producției
animale de carne de pasăre (-46%), carne de porc (-11%), producției de ouă (-9%), fenomen
explicat prin reducerea constantă a efectivului de păsări și porcine.
La nivelul regiunii Centru, județul Alba ocupa locul 1 în ceea ce privește producția de
lână, de miere de albine, de carne de ovine, caprine și porcine, locul 2 la producția de carne de
vită, carne de pasăre, producția de ouă, respectiv, locul 3 la producția de lapte de oaie și capră,
lapte de vacă. Astfel, observăm o competitivate sporită și un nivel relativ înalt al producției
animale din județul Alba, raportat la nivelul regional.
Figura 25 - Dinamica producției animale din județul Alba, pe principalele produse,
în perioada 2008-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Cu privire la ramura agriculturii ecologice, conform bilanțului activității Direcției pentru
Agricultură Județene Alba, au fost înregistrați 394 de operatori în domeniul respectiv, dintre care
285 activau în sectorul zootehnic, 59 în sectorul vegetal, 36 de comercianți, 5 operatori de
procesare, 1 importator, 3 exportatori etc. Acest număr este destul de ridicat în raport cu alte județe
din țară, ceea ce indică faptul că Alba are potențialul de a deveni un hub pentru livrarea pe piața
internă și externă a produselor ecologice.
Conform aceluiași raport, la nivelul județului existau 5 depozite pentru legume și fructe,
cu o capacitate totală de 9.950 m.c., dintre care 3 depozite mixte (legume și fructe) cu capacitatea
de 7.550 m.c., 1 depozit de legume cu capacitatea de 800 m.c., respectiv un depozit de fructe, cu
capacitatea de 1.600 m.c..
Grupurile de producători care erau recunoscute de către Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și se aflau pe teritoriul județului Alba, în luna martie 2020, erau:
• S.C. ALBA IULIA SFECLĂ DE ZAHĂR S.R.L. - cu sediul în comuna Galda de Jos,
care a obținut recunoașterea pentru creșterea sfeclei de zahăr;
• S.C. MUREŞUL CEREALE S.R.L. – din comuna Vințu de Jos, - sectorul cerealier;
• S.C. TRANSILVANIA OLEAGINOASE S.R.L. – din municipiul Sebeș - sectorul
plantelor oleaginoase;
• S.C. AGRO-LACT SRL – din municipiul Aiud – carne de bovine, lapte și produse
lactate;
• SC „DN AGRAR CEREALE” SRL – din municipiul Alba Iulia – cereale;
• BOVIS ALBA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLĂ - din municipiul
Alba Iulia – lapte și produse lactate;
Conform Direcția Silvică Alba, piscicultura în județul Alba se practica preponderent în
cele 18 ape curgătoare și 6 lacuri, pe care le gestionează Direcția Silvică, prin intermediul a 6
ocoale silvice. În total sunt amenajate 22 de fonduri de pescuit, dintre care 5 pe lacuri (4 de
acumulare la Petrești, Capalna, Tău, Canciu și iezerul Șureanu), respectiv 17 pe râuri (pe Arieșul
Mare, Sebeșul Mijlociu, Sebeșul Inferior, etc.). Pentru pescuit sportiv, D.S. Alba oferă următoarele
specii de salmonide: păstrăvul indigen și păstrăvul de lac, precum și alte specii de pești.
În cadrul activităților legate de silvicultură, un rol important la nivel județean îl are
Direcția Silvică Alba, ca parte a RNP ROMSILVA. D.S. Alba are în subordine 7 ocoale silvice
(Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Girda, Valea Ampoiului, Valea Arieșului). Suprafața totală a
fondului forestier proprietate publică a statului gestionate prin intermediul celor 7 ocoale silvice,
la nivelul anului 2018, a fost de 79.545 ha, ceea ce reprezintă circa 38% din fondul forestier
național din județul Alba. Această suprafață este acoperită cu rășinoase, fag, stejari și alte specii
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tari. Un procentaj de 64% din suprafața respectivă reprezintă fond forestier din clasa I funcțională,
respectiv 36% - din clasa a II –a funcțională. Volumul de lemn ce poate fi recoltat este prevăzut
în cadrul amenajamentelor silvice. Pentru anul 2019, D.S. Alba și-a propus un program de
recoltare care presupune un volum de 222.000 m.c. masă lemnoasă, ceea ce reprezintă 71% din
posibilitatea pădurilor administrate de instituție. Lemnul vândut de Direcția Silvică este supus atât
exportului, cât și prelucrării în țară, sau ajunge la cetățeni cu destinația de lemn de foc, lemn pentru
construcții sau lemn de lucru. Volumul total al lemnului recoltat, în 2018, s-a ridicat la 425.3 mii
m.c. (locul 5 la nivel regional, depășind doar județul Sibiu).
Pentru anul 2018, INS raporta o suprafață de 235 ha pe care au fost efectuate lucrări de
regenerare artificială a pădurilor, înregistrându-se un trend negativ în ultimii ani. Din acest punct
de vedere, la nivel regional, în județul Alba a fost înregistrată cea mai mică suprafață pe care s-au
efectuat astfel de lucrări.
Figura 26 - Principalii indicatori ai activității silvice din județul Alba, în perioada
2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Pentru activități de vânat, Direcția Silvică Alba gestionează și pune la dispoziție 4 fonduri
de vânătoare (Arieșul Superior, Ighiu, Ohaba, Prigoana). Principalele specii disponibile în aceste
fonduri cinegetice, sunt: mistrețul, cerbul, căpriorul, fazanul, ursul, lupul, râsul, vulpea, iepurele,
jderul, etc.. D.S. Alba oferă servicii de cazare în cabanele de vânâtoare pe care le dețin, precum și
închirieri de arme de vânătoare. Un rol important în desfășurarea activităților de vânătoare și
pescuit îl are Asociația Județeană a Vânătorilor Și Pescarilor Sportivi Alba. Aceasta reunește peste
4.000 de membri, din care, peste 800 sunt vânători și peste 3000 sunt pescari sportivi. AJVPS
Alba are sediul central în Alba Iulia și 4 sedii secundare în județ. Din amenajările vânătorești în
funcțiune, amintim: 31 bordee de pândă, 97 observatoare, 6 refugii pentru vânători, 21 de depozite
pentru hrană, 80 de standuri, 1.025 de hrănitori, etc.
Capacitatea de depozitare a produselor agricole, conform datelor Minsiterului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost de 218.407 tone, dintre care 120.640 tone în silozuri,
respectiv 97.767 tone – în magazii.Cele mai mari silozuri erau amplasate în Sântimbru (57.870
tone – SC TRANSAVIA SA) și Alba Iulia (33.500 tone - SC GOLDEN WOOD SRL), iar cele
mai mari magazii erau la Sântimbru, Blaj, Lancrăm, Galda de Jos, Unirea etc. Deși cu ajutorul
subvențiilor și a fondurilor europene destinate fermierilor, capacitatea de depozitare a înregistrat
o creștere în ultimii ani, observăm că este încă cu mult sub producția agricolă din județ, astfel, la
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nivelul anului 2018 doar producția de cereale boabe a fost de peste 435.000 de tone – dublu față
de capacitatea de depozitare.
În ceea ce privește industria de procesare a materiilor prime agricole, la nivelul județului
Alba, sunt autorizate de către DSVSA Alba următoarele categorii de unități: 192 de brutării, din
care 92 sunt active, 43 patiserii active, 12 unități active pentru fabricarea produselor de morărit,
44 carmangerii, 142 măcelării, 1 centru de sacrificare a păsărilor, 222 de centre de prelucrare a
laptelui în cadrul exploatației, 70 de automate de vânzare a laptelui crud, 15 unități de prelucrare
și conservare a fructelor și legumelor, 9 unități de fabricarea sucurilor de fructe și legume, 1 fermă
de acvacultură, 5 unități de fabricare a produselor zaharoase, 1.412 stupine și 4 magazine de
desfacere a mierii, 2 fabrici de bere, 5 unități de fabricare a înghețatei, 4 depozite de legume și
fructe, 47 de depozite de alte produse alimentare, 2 unități de fabricare a uleiurilor și grăsimilor
vegetale, 3 unități pentru fabricare cerealelor pentru micul dejun, 7 unități de prelucrare a
ciupercilor, 45 de unități de comercializare a produselor alimentare de origine non-animală
congelate.
De asemenea, desfacerea produselor agroalimentare se realizează și în cadrul târgurilor
din județ, precum și în piețele alimentare zilnice din municipiile și orașele județului Alba (Alba
Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud etc.) sau săptămânale – organizate în unele comune și sate.
2.3.2. Industria prelucrătoare
Conform INS, în anul 2018, în industria prelucrătoare activau un număr de 1.190 de
întreprinderi, cu o cifră totală de afaceri de 17.241 mil. lei și 33.681 de salariați. Această ramură
are un impact semnificativ în economia județului în contextul în care reunea 48,7% din personalul
total al companiilor, genera 62,5% din totalul cifrei de afaceri din județ și reunea 13,4% din
numărul total de întreprinderi. Față de anul 2008, observăm o creștere a cifrei de afacere (în Euro)
cu 184% și a personalului cu 2%. A scăzut, însă, numărul de întreprinderi cu 9%.
Figura 27 - Cifra de afaceri și efectivul de personal al unităților active cu profil
industrial din județul Alba, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Cele mai semnificative și importante ramuri industriale din județul Alba erau:
• Industria de componente auto – întrunea 44% din cifra de afaceri din industria
prelucrătoare și 19% din efectivul de salariați din domeniu. Cei mai importanți
producători locali din această ramură sunt Star Assembly și Star Transmission
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Sebeș/Cugir, parte a grupului german Daimler, care produc cutii de viteză, casete de
direcție, roți dințate, arbori, componente prelucrate și conducte de înaltă presiune
pentru motoare auto, VCST A.P. Alba Iulia (roți dințate, arbori dințați, componente
de frână) – cu capital belgian, SEWS Alba Iulia (cablaje electrice) – parte a grupului
japonez Sumitomo, Bosch Automotive Blaj (senzori de viteză, direcție, pentru grupul
motopropulsor) – cu capital german, Satrotec Oarda de Jos (piese ștanțate,
componente electronice, cabluri, conectori pentru industria auto) – cu capital elvețian.
• Industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente, armament și alte
produse prelucrate din metal - reprezenta 14,6% din cifra de afaceri din industria
prelucrătoare și 15% din efectivul respectiv de salariați. Cei mai importanți
producători din domeniu sunt: IAMU Blaj (elemente de ghidare liniară, componente
pentru mașini-unelte, port-scule și scule de mână, matrițe etc.), Bosch Automotive
Blaj (componente de tehnică liniară – șine, sănii, bucși, valve hidraulice), ROMARM
Cugir (muniție, armament), Nova Grup Cugir (portscule, roți dințate, matrițe, carcase),
Nova Modul Cugir (armament), STG Switch Technology Gunter și STM
Elettromeccanica Blaj (componente electromecanice: comutatoare, switch-uri, senzori
etc.), HPT Humbel Sebeș (sisteme de transmisie și angrenare, piese danturate, strunjite
și frezate) etc.
• Industria lemnului, mobilei și hârtiei – reprezenta 10% din cifra de afaceri din
industria prelucrătoare și 12% din efectivul respectiv de salariați. Cei mai mari actori
din domeniul respectiv sunt prezenți în municipiul Sebeș: HS Timber Group
(producția de cherestea) – cu capital austriac; Kronospan (PAL și MDF) – cu capital
elvețian; Savini Due (mobilier de baie) – cu capital italian. La acestea se mai adaugă
producători de talie mai mică: Montana Câmpeni (mobilă din lemn masiv), Stratuscom
Blaj (produse stratificate), Transilvania Production Câmpeni (mobilier din lemn
masiv), Albani Forex Sebeș (mobilier tapițat), Pehart Tec Grup (hârtie) etc.
• Industria alimentară și a băuturilor – reprezenta 10% din cifra de afaceri din
industria prelucrătoare și 18% din efectivul respectiv de salariați. Această ramură este
specializată mai ales pe producția de lactate și brânzeturi, carne și preparate din carne,
bere, înghețată, condimente produse de morărit și panificație. Cele mai reprezentative
firme din ramura respectivă sunt: Albalact Galda de Jos (lactate și brânzeturi) – parte
a grupului francez Lactalis, Alpin Lux Sebeș (înghețată) – parte a grupului leton Food
Union, Elit Cugir/Oarda (producția de preparate din carne), Transavia Oiejdea (carne
de pasăre), Agra s Oarda (preparate din carne), Solina România Sântimbru
(condimente), Romaqua Group Sebeș (bere), Prefera Foods Galda de Jos (conserve de
legume și carne), Jidvei (vinuri), Arti Pan Alba Iulia (cofetărie-patiserie), Montana
Popa Blaj (mezeluri), Pomarom Alba Iulia (carne de melc) etc.
La acestea se adaugă încă 2 ramuri cu o cifră de afaceri mai modestă, dar care asigură un
număr însemnat de locuri de muncă la nivel județean:
• Industria materialelor de construcții și a produselor ceramice – face din
municipiul Alba Iulia unul dintre cei importanți producători de ceramică pentru menaj
și porțelan din România, aici funcționând firme precum Apulum și Ipec – ambele
furnizori ai rețelei IKEA. La acestea se adaugă Elis Pavaje Sebeș – unul dintre cei mai
mari producători de pavaje, borduri, bolțari, rigole, elemente de canalizare din
România, Florea Grup Alba Iulia (betoane, șape, mortare, mixturi asfaltice, agregate
minerale), Prebet Aiud (stâlpi, traverse, grinzi și alte prefabricate din beton pentru căi
de comunicații), Acitech Rom Cugir (prelucrare lentile de sticlă) etc.
• Industria articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte – este un sector în declin, pe
fondul dependenței de un volum mare de forță de muncă tot mai scumpă și mai greu
de găsit la nivel local, dar asigura încă peste 16% din numărul total de locuri de muncă
din industrie. Principalii producători din această ramură sunt Rekord Alba Iulia
(încălțăminte), Galway Sport Aiud (încălțăminte), Matin Maier Alba Iulia
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(încălțăminte), Ciserom Sebeș (ciorapi), Kosmos Tre Alba Iulia (confecții), Pemont
Lenjerie Alba Iulia (confecții), Trend Alba Iulia (confecții), Droker Sebeș
(încălțăminte), Fair Play Impex Alba Iulia (confecții), Top Sport Clothing Aiud
(confecții), Kozara Shoes Vințu de Jos (încălțăminte), Arieșul Conf Baia de Arieș
(confecții), Pastel Firenze Sebeș (marochinărie), Miragiulia Teiuș (încălțăminte),
Pelletterie Fiorentine Sebeș (marochinărie) etc.
Celelalte subramuri din industria prelucrătoare, au o pondere redusă în contextul
economic al județului Alba.
2.3.3. Construcțiile
Conform INS, la nivelul anului 2018, în județul Alba, au fost înregistrate un număr de
895 de unități locale active în domeniul construcțiilor, cu o cifră totală de afaceri de 996 mil. lei
și cu un efectiv de 5.280 de angajați. Preponderent, firmele erau de categorie mică și micro, fiind
înregistrate doar 14 firme de nivel mijlociu (între 50 și 249 de angajați). Observăm o relativă
stagnare în domeniul respectiv, cauzată de cererea redusă de după criza globală instalată începând
cu anul 2008.
Figura 28 - Cifra de afaceri și efectivul de personal al unităților cu profil construcții
din județul Alba, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Ramura construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale asigura 51% din cifra de
afaceri din sectorul construcțiilor și circa 50% din numărul de salariați. Firmele din sectorul
lucrărilor speciale de construcții asigurau 25,3% din cifra de afaceri din sectorul respectiv și 30%
din numărul de salariați. Dintre cele mai mari firme din județ, din punct de vedere al cifrei de
afaceri și al numărului de angajați din sectorul construcțiilor, amintim: Hidroconstrucția Sucursala
Sebeș, Cross City Oiejdea, Aktor Societate Tehnica Anonima (AKTOR) Teiuș/Crăciunelu de Jos,
Lamacos Construct Alba Iulia, Tirrenna Scavi SPA – Ocna Mureș, Florea Grup Sântimbru,
Instalatorul Alba Iulia, Euro Construct Trading 98 Teiuș, Prenis Blaj, Tobimar Construct Alba
Iulia etc. Unele dintre aceste companii au o prezență temporară în județ, legată de construcția unor
proiecte de infrastructură de transport (Autostrada Sebeș-Turda, magistrala CF SighișoaraMediaș-Blaj-Teiuș-Alba Iulia-Deva-Arad-Curtici), care a adus un plus de dinamism pe piața
locală de profil.
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Perspectivele acestui sector vor fi puternic influențate de investițiile viitoare din sectorul
public în infrastructură (rețele de utilități, drumuri, construcții de clădiri publice etc.) sau de
capacitatea firmelor locale de a încheia contracte în alte județe (Cluj, Brașov, Sibiu), unde piața
imobiliară este mult mai activă și dezvoltată, existând o cerere continuă a forței de muncă, atât în
sectorul public cât și privat.
2.3.4. Comerțul și serviciile
Comerțul reprezintă una din cele mai vechi activități practicate. La nivelul județului Alba,
acesta a cunoscut o dezvoltare mai accentuată în perioadă interbelică, ulterior fiind subclasat de
activități industriale, pe fondul industrializării centralizate din epoca comunistă. Odată cu
revenirea la o piață liberă, aceasta categorie a devenit o preferință în rândul antreprenorilor, fiind
în 2018 sectorul care reunea de departe cele mai multe întreprinderi din județ.
Astfel, la nivel de județ, din punct de vedere al cifrei de afaceri, în anul 2018, comerțul
ocupa a 2-a poziție – 5.822 mil. lei, iar transporturile – a 3-a poziție – 1.528 mil. lei, față de anul
2008 înregistrându-se o creștere de 165,9% în lei, respectiv de 154% (în Euro creșterea fiind de
61%, respectiv 101%). Limitările din sectorul comerțului sunt reprezentate de puterea de
cumpărare relativ redusă a populației și de declinul demografic cauzat de fenomene migraționiste
și naturale. Cu excepția comerțului și transporturilor, care răspund unor nevoi de bază ale
populației, observăm că celelalte ramuri înregistrează cifre de afaceri mai modeste, însă în creștere
în ultimii ani.
Din punct de vedere al personalului angajat, cele mai mari întreprinderi din sectorul
comerțului erau: Profi Rom Food (comerț cu amănuntul, preponderent alimentar), Eurotrans
(comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie), Dedeman Alba Iulia (comerț cu amănuntul materiale
de construcții), Dacia Alba Iulia (comerț cu amănuntul, preponderent alimentar), Kaufland
(comerț cu amănuntul, preponderent alimentar), Rivaly CH Câmpeni (comerț cu amănuntul,
preponderent alimentar), Tecnostar Consulting Sebeș (comerț cu amănuntul, preponderent
alimentar), Andreeas Trading Alba Iulia (comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie). Astfel,
putem observa că la nivelul județului Alba predomină subramurile comerțului cu produse de larg
consum, mai ales alimentare.
În sectorul serviciilor, cei mai mari angajatori erau: Societatea de Transport Public Alba
Iulia (transport public de călători), Livio Dario (transport rutier de călători), Atlas Imobiliare
(transport de mărfuri), Oprean (transport rutier de mărfuri), Giro (transport de mărfuri), Lactalis
Logistic (transport de mărfuri), GV&Oprean Logistics (transport de mărfuri și logistică), Niels
Pagh Logistic (transport de mărfuri), Silva Logistic Services (transport rutier de mărfuri și
logistică), Trans Avram (transport rutier de mărfuri), Oficiul Județean Poștal Alba (activități
poștale), RCS & RDS (telecomunicații), Thug Security (servicii de protecție și gardă), P.Dussman
Serv Romania (pază), Transilvania Gold Games (jocuri de noroc), Corint Hotel Medieval (cazare),
Best Clean (curățenie), Gea Event (catering și organizare de evenimente), Georgia Catering
(catering), Terraaster (servicii medicale), ALS Romania (analize de laborator pentru industria
minieră), Total Business Land (topografie, urbanism, proiectare) etc. Se observă o dezvoltare mai
accentuată a sectorului transporturilor, atât de călători, cât și de mărfuri, a serviciilor de
comunicații și telecomunicații, totodată, fiind prezente și firme mai mici care prestează o altă gamă
de servicii.
Figura 29 - Cifra de afaceri a unităților cu profil comerț și servicii din județul Alba,
în perioada 2008-2018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Sectorul comerțului și a serviciilor va continua să crească și să se dezvolte, pe fondul
dezvoltării tehnologice, diversificării nececităților oamenilor, intervenției pe piață a marilor actori
(rețele de magazine, multinaționale, etc.) De asemenea, pentru unele ramuri din sectorul
serviciilor, este absolut necesar să se reorienteze și să-și creeze puncte de lucru în alte județe, unde
există o piață mai dezvoltată.
Figura 30 - Efectivul de personal al unităților cu profil comerț și servicii din județul
Alba, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
2.4. Infrastructuri și servicii-suport pentru afaceri
Conform INS, în perioada 2008-2018, în județul Alba, a fost înregistrat un volum total al
investițiilor nete de către companiile cu profil industrial de circa 9.861 mil. euro. Această valoarea
clasează județul pe poziția a 4-a la nivel regional și a 10-a la nivel național. Astfel, observăm că
regiunea Centru este una destul de atractivă pentru investitori din țară sau străinătate, în contextul
în care 4 din 6 județe se clasează în Top 10. O pondere mare a investițiilor nete realizate vine din
partea firmelor cu capital străin, care sunt în topul firmelor județene, atât din punct de vedere al
cifrei de afaceri, cât și al numărului de angajați.
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Din punct de vedere al infrastructurii de afaceri, în județul Alba funcționează Parcul
Industrial Cugir, al cărui acționar unic este Consiliul Județean Alba. Parcul oferă spre închiriere:
spații de birouri, spații de producție și depozitare, parcele de teren, deținând o suprafață
administrativă de 6,2 ha. Acesta dispune de căi de acces și infrastructură de utilităţi modernă. În
cadrul parcului își desfășoară activitatea peste 30 de agenți economici, în diverse domenii de
activitate (construcții metalice, prelucrări mecanice, tratamente termice, reparații utilaje, producție
mașini-unelte, mobilă, scaune, confecții, bobinaj și reparații motoare electrice, instalații electrice,
service auto și transport, consultanță, depozitare și comerț, arhivare, activități culturale, media
etc.), gradul de ocupare fiind de circa 75%. De asemenea, acesta colaborează cu Universitatea ,,1
Decembrie’’ Alba Iulia, Universitatea Politehnică Timișoara, este membru al Asociaţiei Parcurilor
Industriale, Tehnologice, Ştiinţifice şi a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR),
partener al Asociaţie Generale a Inginerilor din România (A.G.I.R.). De asemenea, parcul este
membru fondator al clusterului PRELMET Transilvania. Astfel de colaborări și asocieri sporesc
vizibilitatea și atractivitatea parcului industrial, atât pentru micile firme, cât și pentru marii
investitori de pe piață.
În anul 2003, CJ Alba s-a asociat cu municipiul Sebeș pentru a dezvolta un parc industrial
pe un teren de circa 78 ha, însă în anul 2006 proiectul a fost abandonat. CJ Alba a mai demarat în
anul 2006 amenajarea unui parc industrial în municipiul Blaj, pe o suprafață de 12 ha deținută de
Municipiul Blaj, însă proiectul nu s-a mai materializat din cauza unor probleme legate de
proprietatea terenului, respectiv de co-finanțare. De asemenea, CJ s-a asociat în 2016 și cu
Primăria Aiud pentru înființarea unui parc industrial de 12 ha în zona Herja, dar proiectul nu a fost
dus, nici de această dată, la finalizare. În schimb, primăria din Aiud a început recent concesionarea
de parcele de teren unor investitori în zona fostului IAS. Același lucru l-a făcut și Primăria Ciugud,
pe fosta pășune comunală activând acum companii care generează aproape 1000 de locuri de
muncă. Primăria din Zlatna a achiziționat în urmă cu mai mulți ani circa 14 ha din platforma
fostului combinat metalurgic, pe care l-a curățat, aici instalându-se ulterior câteva unități de
producție.
Figura 31 - Volumul investițiilor nete realizate de companiile private cu profil
industrial, în perioada 2008-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În anul 2020, o companie belgiană a anunțat o investiție de 30 mil. Euro pentru
construcția unui parc industrial privat, inclusiv a unui terminal intermodal, în comuna Mirăslău,
pe un teren de 27 ha concesionat de la primăria din localitate. De asemenea, proprietarul platformei
fostei uzinei de sodă din Ocna Mureș a scos la vânzare un teren de 26 ha pentru proiecte industriale
și de retail. Odată cu finalizarea lucrărilor la autostrada Sebeș-Turda și la magistrala CF, care
asigură legătura rapidă la piețele central și vest-europene, este de așteptat ca interesul investitorilor
pentru astfel de active industriale să crească. Foste platforme industriale complet sau parțial
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abandonate există în municipiile Aiud (fosta Metalurgica), Blaj (fostul Combinat de Prelucrare a
Lemnului), Alba Iulia (Resial) etc.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Alba – reprezintă o organizație asociativă de
interes și utilitate publică, cu personalitate juridică, constituită de către comercianții din județ, care
are drept scop promovarea intereselor membrilor săi în direcția dezvoltării comerțului, industriei,
agriculturii și serviciilor, corespunzător cerințelor economiei de piață și sprijinirea lor. Aceasta
sprijină comunitatea de afaceri din județul Alba de peste 29 de ani. Principalele activități și servicii
oferite de organizație vizează consultanța privind înregistrarea și autorizarea comercianților;
servicii de instruire și consultanță profesioniste întreprinderilor și organizațiilor care doresc să-și
îmbunătățească performanțele; promovarea întreprinderilor și afacerilor; soluționarea litigiilor
comerciale dintre comercianți prin arbitrajul comercial; certificarea documentelor și asigurarea cu
informații pentru prevenirea incidentelor în afaceri.
2.5. Cercetare-dezvoltare. Inovare
În județul Alba, funcționau următoarele unități de cercetare-dezvoltare:
• Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj – a fost
înființată în 1946, iar în prezent staţiunea dispune de o suprafaţă totală de 895 ha și
este specializată în următoarele sectoare de cercetare: genetică şi ameliorare,
producerea materialului săditor viticol, agrotehnică, ecologie viticolă, agrochimie,
fiziologie şi biochimie, protecţia plantelor, vinificaţie, chimia vinului şi microbiologie,
floricultură. Stațiunea funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și
Silvice ,,Gheorghe Ionescu – Sisești’’și are un punct de lucru specializat în domeniul
pomiculturii la Aiud.
• Centrul pentru Cercetare Științifică al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia – care activează în următoarele domenii: filologie și dialog multicultural, istorie
și politologie, arheologie sistemică, sociologie, dezvoltare teritorială, mediu și
ecologie, psihopedagocie creștină și studii interreligioase, economie, matematică și
informatică, sisteme electronice, științile educației, etc.
Conform Asociației Clusterelor din România, în județul Alba existau următoarele
clustere:
• PRELMET TRANSILVANIA – este compus din treisprezece IMM-uri, trei
universităţi, două municipalităţi (Alba Iulia, Cugir), două administraţii
locale/regionale (CJ Alba, ADR Centru), patru facilitatori (inclusiv Fundația pentru
IMM-uri Alba) şi nu în ultimul rând un Parc Industrial (Cugir). Clusterul vizează
comunitatea de afaceri din domeniul prelucrării metalelor și a apărut ca răspuns la
nevoile de reprezentare, cooperare, colaborare şi dezvoltare a comunității de afaceri
din sectorul respectiv. Principalele avantaje ale companiilor membre sunt: resurse
umane specializate comune, furnizori comuni şi clienţi specializaţi, infrastructura
educaţională specifică adaptată cu nevoile clusterului şi instituţii de cercetare
dezvoltare, diseminarea cunoştinţelor în interiorul clusterului etc.
• RENERG CLUSTER – este un cluster de cercetare în domeniul energiilor
regenerabile din Regiunea „Centru”, constituit în scopul dezvoltării şi promovării
domeniului energiilor regenerabile prin facilitarea transferului de know-how și
tehnologie și dezvoltarea de proiecte comune. Acesta a pornit de la proiectul RenERg
EuReg - „Resurse regenerabile de energie – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a
două regiuni Europene”, derulat de către ADR Centru, în perioada 2008-2009.
Proiectul a fost o soluție pentru lipsa unei viziuni și politici regionale care să
promoveze utilizarea energiilor regenerabile în diverse domenii de activitate. Acesta
reunește universități, instituții publice și întreprinderi private din regiunea Centru.
În anul 2020, la nivelul regiunii Centru activau 14 clustere în diverse domenii, precum:
prelucrarea lemnului și a biomasei, IT&C, industria alimentară, electrotehnică, prelucrarea
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metalelor. Dintre acestea, 11 sunt membre ale Asociației Clusterelor din România, astfel regiunea
Centru fiind una dintre cele mai active din punct de vedere al activității clusterelor.
În județ funcționează și Centrul de Informare Tehnologică – CIT AlbaTech, în cadrul
CCIA Alba, specializat pe domeniile: protecția mediului, industrie alimentară, IT&C. Un proiect
pentru un nou astfel de centru de inovare și transfer tehnologic a fost propus de către Asociația
pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba (ADSEA), din care face parte CJ Alba, Universitatea
”1 Decembrie 1918” și Universitatea Politehnică Timișoara, la Cugir. La Alba Iulia a funcționat,
încă din anul 2006, în clădirea fostului Liceul Refractara, un incubator de afaceri, care a derulat 2
cicluri de incubare pentru circa 40 de firme, unele devenind ulterior companii importante la nivel
local. În prezent, acesta nu mai funcționează.
În anul 2017, Universitatea ”1 Decembrie 1918” a organizat, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Alba Iulia, Tech Lounge și Orange România, un hackathon, parte a programului
național Innovation Labs, în contextul mai larg al proiectului pilot de oraș inteligent derulat de
MCSI. Tinerii din oraș au prezentat nu mai puțin de 11 proiecte, cele mai multe vizând dezvoltarea
de noi aplicații pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație. Primăria Alba Iulia a
implementat deja mai multe astfel de aplicații, de exemplu în domeniul turismului.
2.6. Comerțul exterior și investițiile străine
La sfârșitul anului 2019, în județul Alba, erau 2.230 societăți comerciale cu participare
străină la capital (0,94% din totalul celor existente în țară), ceea ce plasa județul Alba pe locul 5
la nivel regional, respectiv pe locul 19 la nivel național. Capitalul social subscris înregistra o
valoare de circa 595,7 mil. euro, județul ocupând locul 16 la nivel național și 3 la nivel regional.
La sfârșitul anului 2008, capitalul social subscris al societăților cu participare străină la capital era
de doar 95,7 mil. euro, înregistrându-se astfel o creștere de peste 500% în doar 11 ani. Față de anul
2008, numărul societăților comerciale cu participare străină la capital a crescut cu 720 (+47%).
Figura 32 - Valoarea investițiilor străine, sub forma participărilor la capitalul
firmelor, în regiunea Centru (stoc la 31 decembrie 2019)

Sursa: ONRC
Conform INS, la sfârșitul anului 2018, numărul salariaților care activau în unități cu
capital străin integral, în județul Alba, era de 15.671, cu 10.300 mai mulți față de anul 2008,
ocupând locul 4 în regiunea Centru. Creșterea procentuală a numărului de angajați, în intervalul
2008-2018 este de 192%, înregistrându-se cel mai mare ritm de creștere din regiune. Acest fapt
vorbește despre atractivitatea județului Alba și capacitatea acestuia de a atrage investitori străini
în ultimii ani.
Cele mai mari și relevante întreprinderi din județul Alba, cu participare străină la capital,
erau Star Assembly și Star Transmission (componente auto – Germania), Bosch Automotive
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(componente auto, mașini-unelte - Germania), Kronospan Sebeș (prelucrarea lemnului – Elveția),
Albalact (industria alimentară – Franța), HS Timber Productions Sebeș (prelucrarea lemnului –
Austria), VCST A.P. Alba Iulia (componente auto – Belgia), Alpin 57 Lux Sebeș (industrie
alimentară – Letonia), Solina Romania Sântimbru (industria alimentară – Franța), SEWS Alba
Iulia (componente auto – Japonia), Savini Due Sebeș (industria mobilei – Italia) etc.
Figura 33 - Efectivele de salariați din unitățile cu capital integral străin, la nivelul
județelor din regiunea Centru, în 2008 și 2018

Baza de date TEMPO Online
Figura 34 - Dinamica exporturilor și importurilor județului Alba, în perioada 20112019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În ceea ce privește balanța comercială a județului, pentru perioada 2011-2019 aceasta a
fost permanent excedentă, cu unele variații înregistrate. Astfel, în anul 2019, exporturile FOB ale
județului Alba au fost de 2.445 mil. euro, în creștere cu 175% față de anul 2011, primul an pentru
care există astfel de date la nivel județean. În dinamica aceluiași interval, importurile au crescut
cu 384%, înregistrând în anul 2019 cea mai ridicată valoare – 2.123 mil. euro. O creștere
spectaculoasă atât a importurilor cât și a exporturilor indică o dezvoltare economică și o creștere
a activității economice la nivelul județului. Principalii exportatori din județ sunt companiile cu
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capital străin menționate mai sus, mai ales cele din industria componentelor auto și a prelucrării
lemnului.
În 2019, o pondere covârșitoare în exporturile județului Alba a avut-o industria
componentelor auto (61%), fiind urmată de industria mașinilor, aparatelor și echipamentelor
electrice (12%), cea a produselor din lemn, exclusiv mobilă (7%) și cea a încălțămintei (2%). Față
de anul 2011, a scăzut exportul de grăsimi și uleiuri animale sau vegetale (-66%), textile și articole
din textile (-91%), metale comune și articolel din acestea (-60%). În cazul ramurilor cu ponderi
mari în structura exportului, observăm o creștere exponențială a exporturilor, în perioada anilor
2011-2019. Totuși, datele analizate se raportează în funcție de sediul social al întreprinderilor care
exportă. Astfel, pot fi prezente firme cu sediul social în Capitală, în județele Cluj sau Sibiu, care
exportă bunurile și serviciile produse în județul Alba.
Cu referire la structura importurilor, remarcăm o pondere mare în cazul autovehicuelor
și componentelor auto (42%), mașinilor, aparatelor și echipamentelor electrice (23%), metalelor
comune și articolelor din acestea (10%), instrumentelor și aparatelor optice (7%), animale vii și
produse animale (3%). În mare parte, importurile reprezintă materia primă pentru industria
prelucrătoare bine dezvoltată în județ (componente auto, mașini-unelte, prelucrări mecanice și
confecții metalice etc.).
2.7. Forța de muncă
Resursele potențiale de muncă ale județului Alba (femei cu vârsta de 16-60 de ani și
bărbați cu vârsta de 16-65 de ani) se ridicau la sfârșitul anului 2018 la 199.200 de persoane, dintre
care 104.700 erau de sex masculin și 94.500 de sex feminin. Acestea reprezentau 13,7% din
resursele de muncă ale regiunii Centru (locul 4/6), respectiv 1,62% din cele de la nivelul României.
Față de anul 2008, a fost înregistrată o scădere cu 17,3% (-41.800) a persoanelor apte de muncă,
pe fondul migrației externe și interne, a îmbătrânirii demografice, dar și a unor modificări ce
vizează metodologia de calcul și anume trecerea de la populația cu domiciliul la cea rezidentă.
În anul 2018, 84,4% din resursele de muncă ale județului erau prezente efectiv pe piața
muncii (rata de activitate), procent care plasa județul pe locul 1 la nivel regional, cu 10% peste
media regională și cu 13% peste media națională. Față de anul 2008, rata de activitate a populației
a crescut cu circa 9 puncte procentuale, creștere bazată pe reducerea bazei de raportare (volumul
resurselor de muncă) și nu pe baza creșterii numărului de persoane active economic, care s-a redus
treptat. Diferența de circa 24.000 de persoane dintre cele în vârstă de muncă și cele active din
punct de vedere economic este dată de persoanele care, fiind în vârstă de muncă, au un alt statut:
persoane casnice, persoane întreținute (de ex. persoane cu dizabilități), deținuți, pensionari, elevi
de liceu sau școală profesională cu vârsta de 16-18/19 ani, studenți și elevi de școală postliceală
(19-22/24 de ani), etc.
Dintr-o altă perspectivă, nu toate persoanele active economic erau și ocupate, o parte fiind
reprezentată și de șomeri. Astfel, conform INS, rata de ocupare a persoanelor active, în 2018, era
de 81,6% din volumul total al resurselor de muncă, peste media regională de 72,3% (locul 1/6 în
regiune) și cea națională de 68,7%. De asemenea, rata de ocupare depășește ținta asumată de
România față de Comisia Europeană – de 70%. Față de anul 2008, a fost înregistrată o creștere de
11,6%, bazată, ca și cea din cazul anterior, doar pe reducerea volumului resurselor de muncă, adică
a bazei de raportare, și nu a creșterii numărului de persoane care lucrează în județul Alba. În
realitate, în intervalul 2008-2018, numărul persoanelor ocupate a scăzut cu 6.100 (-3,6%).
Figura 35 - Principalii indicatori ai pieței muncii din județul Alba, în perioada 20082018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Figura 36 - Dinamica numărului de persoane ocupate și salariate din județul Alba,
pe activități economice, între 2008 și 2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Din punct de vedere al structurii ocupării forței de muncă, în anul 2018, remarcăm o
pondere ridicată a sectorului industrial (34%), peste media regională (30,5%) și cea națională
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(23%). O astfel de pondere este explicată prin atractivitatea județului pentru investiții străine
productive în sectorul industrial. După cum am remarcat anterior, industria prelucrătoare este cea
mai dezvoltată ramură economică din județ. Sectorul agricol ocupa locul 2 ca pondere în structura
ocupării forței de muncă, antrenând 22% din populația ocupată (mai ales în mediul rural), peste
media regională de 17% și cea națională de 21%. În ceea ce privește activitatea agricolă, sub 10%
din persoanele ocupate în acest sector erau salariați, ceea ce vorbește despre ocuparea informală
și practicarea pe larg a agriculturii de subzistență, mai ales în mediul rural, unde potențialul de
ocupare în alte activități decât cele agricole este foarte redus.A 3-a poziție a fost ocupată de
sectorul comerțului cu 13%, sub media regională de 14% și la egalitate cu cea națională. Locul 4
a fost ocupat de sectorul transporturilor – 6%, fiind urmat de sectorul construcțiilor – 5%. Ponderea
persoanelor ocupate în sectorul public (învățământ, administrație publică, sănătate și servicii
sociale) era de 11%, la același nivel cu media regională de 11% și puțin sub cea națională de 12%.
Celelalte sectoare economice cu profil de piață înregistrau ponderi modeste în structura ocupării
populației.
Față de anul 2008, a fost înregistrată o reducere semnificativă cu 29% a numărului de
persoane ocupate în sectorul agricol (-14.400), cu 20% în învățământ (-1.600), cu 36% în
intermedieri financiare și asigurări (-500), cu 14% în IT&C (-100). Creșteri importante a
numărului de persoane ocupate au fost înregistrate în sectorul industrial +10% (+5.200), al
transporturilor +21% (+1.800), sănătății și serviciilor sociale +14% (1.000), respectiv al
comerțului +6% (+500). Astfel, pe fondul îmbătrânirii demografice și a migrației populației rurale,
care practica preponderent agricultura, observăm o reducere a persoanelor ocupate în sectorul
respectiv. Pe de altă part, atractivitatea județului pentru investitorii străini din sfera producției
explică caracterul preponderent industrial al ocupării în județ.
În anul 2018, în județul Alba erau circa 91.300 salariați, ceea ce reprezinta 56% din totalul
persoanelor ocupate (sub media regională de 62% și cea națională de 60%) și circa 46% din
resursele de muncă totale ale județului. Acest lucru vorbește despre o pondere foarte mare a
persoanelor care nu au un venit lunar stabil, în special în mediul rural, acestea fiind și cele mai
expuse fenomenului de sărăcie și excluziune socială.
Comparativ cu anul 2008, numărul de salariați din județul Alba a scăzut nesemnificativ
(cu sub 1%), în timp ce la nivel regional, numărul acestora a crescut cu 3,2% iar la nivel național
creșterea a fost de 0,4%. Pe domenii, creșteri importante au fost înregistrate în cazul HORECA
(+54%/+980), al serviciilor administrative și suport (+49%/+870), al industriei extractive
(+88%/+580) și transporturilor (+6%/+290), în timp ce scăderi s-au înregistrat în sectorul
intermedierilor financiare (-41%/-550), industriei prelucrătoare (-3,6%/-1.300), sectorului
energetic (-39%/-550), al construcțiilor (-6%/-430) și al învățământului (-12%/-800). De remarcat
este faptul că, deși numărul persoanelor ocupate în industrie a crescut, numărul salariaților din
domeniu s-a redus ușor, indicând faptul că mai mulți locuitori fac naveta la unitățile de producție
din județele învecinate.
Din totalul locurilor de muncă din județ, peste 83% sunt concentrate în mediul urban,
preponderent în municipiile Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Cugir. Față de anul 2008, au fost înregistrate
scăderi ale numărului de locuri de muncă în mai multe orașe (1.730 în Aiud, 1.240 în Câmpeni,
1.723 în Ocna Mureș, 605 în Teiuș, 383 în Abrud etc.), în timp ce creșteri au fost înregistrate în
municipiul Sebeș (1.385), Cugir (980), Blaj (884) și Alba Iulia (327). Creșterile respective se
explică prin creșterea investițiilor străine în sectorul industrial, care s-au orientat către aceste 4
orașe (Bosch la Blaj, Daimler la Sebeș și Cugir etc.). În mediul rural, remarcăm o creștere a
numărului de locuri de muncă în cazul comunei Ciugud (+351), Galda de Jos (+2.058), Ighiu
(230), Săsciori (285). O reducere semnificativă a fost înregistrată în cazul comunei Roșia
Montană, în principal ca urmare a sistării activităților din sectorul industriei extractive. Creșterile
numărului de locuri de muncă din mediul rural se datorează mai ales suburbanizării (migrării unor
facilități de producție dinspre orașele învecinate, în scopul reducerii de costuri sau a extinderii –
situație vizibilă mai ales în zona Oiejdea), dar și investițiilor și subvențiilor agricole sau existenței
unor întreprinderi mici din sectorul serviciilor sau al industriei – în unele comune. În alte comune,
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dependente mai ales de ocuparea în sectorul public, numărul de locuri de muncă a scăzut în linie
cu volumul tot mai redus al populației.
Figura 37 - Localizarea locurilor de muncă din județul Alba, în anul 2018, și
dinamica lor în intervalul 2008-2018

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS.
O astfel de distribuție inegală și inechitabilă a locurilor de muncă din județ a dus la
apariția fluxurilor de navetism, majoritatea de tip rural-urban. Astfel, conform datelor de la
recensământul din 2011, circa 22% din forța de muncă ocupată economic efectua naveta la locul
de muncă. Acest fenomen era mai pe larg practicat în cazul comunelor din aproprierea centrelor
urbane: Ciugud, Sântimbru, Vîntu de Jos (în aproprierea municipiului Alba Iulia), Daia Română,
Câlnic (în aproprierea Sebeșului), Bucerdea Grânoasă, Crăciunelul de Jos (în aproprierea
Blajului), Lunca Mureșului (în jurul orașului Ocna Mureș și a municipiului Turda) etc. Acest lucru
are un impact pozitiv în ceea ce privește veniturile populației, care nu mai este nevoită să-și câștige
existența doar din practicarea agriculturii.
În cazul comunelor îndepărtate de orașe, precum: Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu,
Poșaga, Rimetea, Întregalde, Vidra, Ponor, Ocoliș, rata navetismului este redusă, ceea ce înseamnă
un nivel redus al ocupării formale și un nivel înalt al sărăciei și al practicării agriculturii de
subzistență. Pentru o bună dezvoltare a acestor comune este nevoie de infrastructură și conexiune
cu zonele urbane care pot genera locuri de muncă bine plătite în domenii non-agricole. În contextul
trecerii la o agricultură tehnologizată și mecanizată în ferme mari, dezvoltarea sectorului agricol
modern va avea limitări în a oferi suficiente locuri de muncă pentru populația rurală.
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Figura 38 - Rata navetismului, la nivel de UAT din județul Alba, la recensământul
din 2011

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Rezultatele finale ale RGPL 2011
Conform INS, la finalul anului 2018, în județul Alba numărul șomerilor era de circa
5.700, ceea ce reprezenta un sfert față de nivelul din anul 2009, când au fost resimțite puternic
efectele crizei economice globale. Reducerea ratei șomajului în ultimii ani este explicată printr-un
cumul de factori, cum ar fi: reducerea bazei de raportare (populația activă civilă) pe fondul
îmbătrânirii demografice și a migrației, apariția de noi locuri de muncă pe piață ca urmare a
investițiilor străine în sectorul industrial, precum și a subvențiilor și absorbției de fonduri în
sectorul agricol, dezvoltarea sectorului terțiar, înăsprirea condițiilor de acordare a ajutoarelor
sociale (mulți dintre șomerii din evidențele oficiale fiind în realitate asistați sociali apți de muncă).
Astfel, la finalul anului 2018, județul Alba înregistrat o rată a șomajului de 3,4%, peste media
regională de 2,9% și cea națională de 3.3%.

Figura 39 - Rata șomajului la nivel național, regional și județean, în perioada 20082018
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Institutul Național de Statistică raporta un procentaj de 65% de șomeri neindemnizați din
județul Alba, ceea ce îi clasează drept șomeri pe termen lung de timp. Din punct de vedere al
nivelului de studii, 71% au absolvit studii primare, gimnaziale sau profesionale, 23% - studii
liceale sau postliceale și 6% - studii universitare. Astfel, creșterea gradului de educare și calificare
a persoanelor reduce semnificativ riscul de a nu găsi un loc de muncă. Pe sexe, observăm o pondere
de 46% a femeilor, respectiv de 54% a bărbaților. Pe medii de rezidență, circa 37% dintre șomeri
provin din mediul urban, respectiv 63% provin din mediul rural, unde oportunitățile de angajare
sunt reduse, iar numărul de beneficiari de venit minim garantat, apți de muncă, este mai mare.
Totuși, față de perioada de post-criză economică, numărul șomerilor a scăzut în toate localitățile
din județul Alba.
Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă variază de la o localitate la alta. Astfel,
conform INS, cele mai reduse ponderi ale șomerilor au fost înregistrate în comunele: Stremț,
Ciugud, Săliștea, Întregalde, Galda de Jos, Vințu de Jos, Pianu, Mihalț, Cricău, Șugag, Șpring,
Daia Română, Sâncel, Livezile, Gârbova, Sântimbru, respectiv în orașele Alba Iulia, Cugir, Teiuș,
Aiud, Sebeș, Ocna Mureș (sub 2%). La polul opus, ponderi mari ale șomerilor au fost înregistrate
în comunele: Scărișoara, Hopârta, Cetatea de Baltă, Albac, Gârda de Sus, Avram Iancu, Jidvei,
Vadu Moților (peste 9% din numărul persoanelor apte de muncă) – cele mai multe cu o pondere
semnificativă a populației de etnie romă. Analizând datele respective trebuie de luat în considerare
faptul că în mediul rural ocuparea informală în agricultură denaturează imaginea și amplitudinea
reală a fenomenului șomajului.
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Figura 40 - Ponderea șomerilor în totalul populației apte de muncă, la nivel de UAT,
în luna martie 2020

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS.
Conform INS, la nivelul anului 2018, în județul Alba salariu mediu net lunar era de 2.375
lei, mai mult decât dublu față de anul 2008, dar cu 3% mai mic decât media regională și cu 11%
mai mic decât cea națională. Față de regiunile în care aleg locuitorii județului să migreze,
diferentețele salariale sunt și mai mari: 26% - Cluj, Brașov și Sibiu – 10%, București – 54%. Față
de țările UE (cele preferate pentru emigrare: Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franța),
diferențele salariale ajung la raportul 1:4 sau chiar 1:5.
Pe domenii, cele mai mari salarii din județul Alba, la nivelul anului 2018, se plăteau în
administrație publică (4.270 lei), energie electrică și gaze (3.854 lei), industria extractivă (3.854
lei), sănătate și asistență socială (3.220 lei), intermedieri financiare și asigurări (2.918 lei),
învățământ (2.773 lei). De partea cealaltă, un nivel redus de salarizare a fost înregistrat în sectorul
HORECA (1.511 lei), comerț (1.690 lei), activități de servicii administrative și suport (1.725 lei),
tranzacții imobiliare (1.725 lei), activități culturale și recreative (1.796 lei), industria cauciucului
și a maselor plastice (1.464 lei), industria textilă (1.593 lei).
În majoritatea domeniilor, nivelul de salarizare din județul Alba se află sub nivelul
național, excepție fiind sectorul agricol, apă și salubritate, alte activități de servicii și sectorul
energetic. Sectoarele economice cu valoare adăugată mare, precum IT&C, servicii financiare și
asigurări, activități profesionale și tehnice au un nivel inferior de salarizare față de media națională
și regională, ceea ce explică migrația masivă a forței de muncă înalt calificate.
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Figura 41 - Salariul mediu net lunar, pe activități economice, la nivel județean,
regional, național, în anul 2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Concluzii, probleme/disparități și tendințe
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Concluzii generale
Județul Alba dispune de un fond de terenuri agricole bogat, care reprezintă peste
jumătate din suprafața administrativă și care îl poziționează pe locul 2 la nivel
regional din perspectiva fondului pastoral și a terenurilor arabile, respectiv pe primul
loc din perspectiva suprafețelor cultivate cu viță de vie;
Fondul forestier al județului este, la rândul său, unul bogat (peste 36% din suprafața
totală, mai mult decât media națională și locul 2 la nivel regional), dar și valoros (mix
de conifere și rășinoase). În mod similar, județul dispune de peste 250.000 ha de fond
cinegetic, cu specii valoaroase de mamifere (cerb, urs, căprior, jder, pisică sălbatică,
râs, lup, mistreț) și păsări (fazan, cocoș de munte);
Resursele de apă ale județului sunt, de asemenea, bogate, cuprinzând o rețea densă
de râuri drenate de Mureș, lacuri naturale și antropice (Valea Sebeșului), cele din
urmă având un rol vital de producere a energiei regenerabile și de asigurare cu apă
potabilă de calitate, în cantități mai mult decât suficiente;
Din perspectivă energetică, județul beneficiază de condiții favorabile pentru
producerea de energie fotovoltaică, dar și pe bază de biomasă vegetală;
Resursele subsolului au contribuit semnificativ la dezvoltarea economică a județului
timp de secole, acestea reunind rezerve de aur, cupru, argint, mercur (în zona
montană), sare (Ocna Mureș), gaze naturale (în Podișul Târnavelor), materiale de
construcții etc. Chiar dacă actualele norme de mediu, ca și epuizarea treptată a
rezervelor exploatabile în condiții de profitabilitate, au făcut ca activitatea extractivă
să se reducă semnificativ în ultimele 2-3 decenii, moștenirea minieră a județului poate
antrena dezvoltarea turismului, de ex. prin introducerea galeriilor romane de aur de
la Roșia Montană în patrimoniul UNESCO sau dezvoltarea turismului balnear la
Ocna Mureș;
Din perspectiva performanței economice măsurate prin indicatorul PIB (Produsul
Intern Brut) și VAB (Valoarea Adăugată Brută), județul Alba ocupă doar locul 4, în
termeni absoluți, la nivel regional și locul 18 la nivel național. În plus, ratele de
creștere ale acestor indicatori au fost, în ultimii 10 ani, mai scăzut la nivel județean
în comparație cu media regională sau națională;
Totuși, dacă raportăm PIB-ul la numărul de locuitori și îl ajustăm la costul vieții din
județ, Alba se plasează la un nivel foarte apropiat de media regională și națională,
însă păstrează diferențe semnificative (36%) față de media U.E.-27, recuperarea
completă a acestui decalaj în următoarele 1-2 decenii fiind o provocare majoră;
Spre deosebire de media regională și națională, companiile cu profil industrial și de
construcții din Alba au o contribuție mai mare la valoarea adăugată brută a județului,
în timp ce întreprinderile din sectorul serviciilor care generează multă plus-valoare
(IT, servicii financiare, activitățile din sfera profesiunilor liberale – contabilitate,
publicitate, asistență juridică, arhitectură, proiectare, consultanță etc.) au pondere
mult sub medie. Această situație este specifică economiilor emergente (cum este
China), în tranzitul lor către o economie bazată pe servicii. Așadar, este puțin
probabil că structura economiei județului peste un deceniu va mai fi aceeași, fiind de
așteptat o creștere a greutății specifice a sectorului de servicii, în linie cu trendurile
globale;
Spiritul antreprenorial în rândul locuitorilor județului este unul mediu în context
național și regional, în perioada post-criză reducându-se numărul de firme mijlocii și
mari, în favoarea celor micro și mici (sub 50 de salariați). Totuși, în ultimele două
decenii companii antreprenoriale din județul Alba, precum cele din domeniul
industriei alimentare sau a ceramicii fine, au reușit să creeze brand-uri foarte
puternice și chiar să devină lideri de piață;
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În prezent, la nivelul județului există câteva întreprinderi mari, care domină peisajul
economic, acestea având atât capital străin (Albalact-Lactalis, Bosch Automotive,
Star Transmission și Star Assembly, Kronospan, HS Timber Productions, Sews, Vsct
A.P. Alba, Galway Sport, Rekord, Saturn etc.), cât și autohton (Ipec, Apulum, Pehart,
Elit, Transavia, Romaqua, Cupru Min, Jidvei, Iamu, Romarm etc.). Cele mai multe
dintre acestea au profil industrial (influențând masiv și structura PIB și a ocupării),
restul fiind active în sfera serviciilor.
IMM-urile domină sectoarele de comerț, construcții, transporturi, turism, agricultură
și de diferite servicii pentru populație și companii, unde prezența investitorilor străini
de calibru este mai scăzută ca în cazul industriei, predominând afaceri de familie;
Interesul antreprenorilor s-a orientat în ultimul decenii către afacerile din domeniul
transporturilor, care conduce topul înființărilor de noi firme, activităților profesionale
și tehnice (consultanță, contabilitate, publicitate, arhitectură, inginerie etc.),
agricultură și servicii de sănătate – confirmând tendința de migrare a economiei
județene către sectorul de servicii;
Numărul de afaceri antreprenoriale din domeniul comerțului este în scădere,
explicația fiind legată în principal de tendința de consolidare a acestuia în jurul
marilor lanțuri comerciale, majoritatea cu capital străin, care s-au extins rapid în
orașele din județ. Un interes mai scăzut s-a văzut și în domeniul construcțiilor,
puternic lovit de criza instalată în 2008, dar cu perspective favorabile de creștere în
următorii ani. Și în acest caz, companiile mari de construcții cu capital străin sunt tot
mai prezente pe piața națională și chiar județeană;
Cifra de afaceri a întreprinderilor din județ a crescut de circa 5 ori mai rapid decât
media națională în ultimii 10 ani, dar creșterea a fost generată aproape integral de
investitorii străini instalați în județ în ultimii ani (cu precădere Bosch și Daimler),
dependența economiei județene față de activitatea acestora fiind una foarte ridicată,
ceea ce poate reprezenta o vulnerabilitate (de exemplu, în contextul unei scăderi a
cererii de autovehicule pe piețele externe);
Ultimii 10 ani au marcat și o dublare a productivității muncii, mai ales în industrie,
dar și în comerț, indusă tot de investitorii mari, care are efecte benefice pentru oferă
spațiu pentru creșterea salariilor forței de muncă în respectivele domenii. În schimb,
în domenii precum turismul și anumite ramuri ale serviciilor (plasare de forță de
muncă, curățenie, pază etc.) aceasta înregistrează valori foarte modeste, ceea ce
explică și nivelul redus al salariilor;
Investițiile nete realizate de companiile private din județ au înregistrat o creștere
remarcabilă, ajungând la peste 400 de mil. Euro în 2018. Cele mai multe au fost
orientate către sectorul industrial, grație acelorași investitori mari, ceea ce a permis
poziționarea județului Alba pe locul 4 la nivel național la volumul de resurse investite
în capacități de producție;
Din perspectiva producției agricole, județul Alba a ocupat în anul 2018 locul 2 la
nivelul regiunii Centru, însă este de remarcat volatilitatea mare a acesteia de la un an
la altul, determinată de condițiile meteo, în condițiile lipsei unor sisteme de irigații
funcționale;
Ocuparea în agricultură rămâne preponderent informală, mai ales în mediul rural,
ceea ce indică continuitatea practicării agriculturii de tip tradițional, pe loturi mici de
teren din proprietate, cu mijloace tehnice modeste și cu rolul principal de asigurare a
subzistenței pentru localnici. Astfel, circa 35.000 de persoane active (18% din total
județean) erau ocupate în agricultură, dintre care doar 10% lucrau ca salariați, restul
fiind lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremunerați;
Totuși, interesul redus al tinerilor pentru domeniul agricol (doar 3% dintre șefii de
exploatații aveau sub 35 de ani, față de 68% trecuți de 55 de ani), ca și îmbătrânirea
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populației rurale vor forța trecerea la o agricultură modernă, bazată pe exploatații
medii și mari, de tip asociativ;
Gradul de mecanizare al agriculturii a crescut și el în ultimii 10 ani, numărul de
tractoare utilizate fiind cu 22% mai mare decât în 2008, inclusiv ca urmare a
fondurilor europene și subvențiilor generoase de care au dispus fermierii;
În lunca râului Mureș există doar câteva sute de hectare de terenuri agricole
amenajate pentru irigații, în pofida creșterii evidente a frecvenței perioadelor
secetoase ce afectează producția. Și suprafețele prevăzute cu alte lucrări de
îmbunătățiri funciare (desecări, combatere a eroziunii, drenaj) sunt relativ modeste
comparativ cu alte județe (sub 15% din suprafața agricolă totală) și uzate fizic și
moral;
Mărimea medie a unei exploatații agricole din județ este de 4,3 ha, sub media
regională, dar peste cea națională. Această situație este explicată de ponderea ridicată
a exploatațiilor fără personalitate juridică (suprafață medie de 2,4 ha), în detrimentul
fermelor cu personalitate juridică (169,2 ha). Astfel, 54% dintre terenuri erau lucrate
direct de micii proprietari, situație agravată și de condițiile de relief care nu permit
comasarea facilă a parcelelor în ferme mari, precum și în zonele din sud-estul țării.
Procentul terenurilor lucrate în ferme cu peste 100 ha ajunge la 44%, însă cele mai
multe sunt pășuni comunale;
Pășunile și fânețele domină peisajul agricol al județului, fiind urmate de terenurile
arabile, ceea ce indică un potențial favorabil agriculturii mixte, în care și ramura
zootehniei ocupă un rol important;
Suprafețele arabile sunt cultivate mai ales cu porumb (36%), furaje verzi (30%) și
grâu (14%), în timp ce 7% dintre terenuri sunt în repaus. Ultimii ani au marcat
tendința de creștere a suprafețelor cultivate cu porumb, floarea soarelui, rapiță, sfeclă
de zahăr, legume, furaje verzi, în detrimentul grâului, orzului, ovăzului, cartofilor.
În context național și chiar regional, producția vegetală a județului, ca și
productivitatea medie a hectare sunt relativ modeste. În schimb, în domeniul
viticulturii, județul se remarcă prin ponderea foarte ridicată a viilor altoite, în
defavoarea celor hibrid, creșterea suprafețelor cultivate și prin existența a 4 podgorii
care se bucură de o largă apreciere pe piață (Târnave, Sebeș-Apold, Alba, Aiud). În
județ există numeroși producători de vinuri, precum și o asociație a viticultorilor;
În Blaj funcționează o stațiune de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii și
pomiculturii, care are o filială și la Aiud. În acest din urmă oraș, există un adevărat
cluster de plantații și pepiniere pomicole publice și private, lideri de piață în producția
de material săditor, mai ales în cazul trandafirilor. Producția de fructe a județului este
una semnificativă, iar productivitatea la hectar se situează peste media județeană și
națională;
În ultimii 10 ani efectivele de efectivele de bovine, porcine și păsări au scăzut, mai
ales în gospodăriile populației, în timp ce creșteri s-au înregistrat la ovine, caprine și
familii de albine. Densitatea animalelor la 100 ha de teren agricol se situează peste
media națională în cazul porcinelor și ovinelor. De asemenea, județul este un pol
național al sectorului aviculturii, cu 3,5% din efectivele naționale de păsări;
În județul Alba funcționează cel mai mare procesator de miere de albine din
România, dar și unul dintre cei mai mari producători de carne de pasăre, respectiv de
lapte și produse lactate. În context regional, județul ocupă prima poziție la producția
de lână, miere de albine, carne de ovine, bovine și porcine;
Sectorul agriculturii ecologice este bine dezvoltat în județ, existând aproape 400 de
fermieri, comercianți, producători și exportatori certificați;
În județ activează în prezent 6 grupuri de producători recunoscute de ministerul de
profil, în domeniul culturii sfeclei de zahăr, cerealier, al plantelor oleaginoase, a
creșterii bovinelor și producției de lapte;
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Deși județul dispune de resurse forestiere bogate, volumul de lemn recoltat a scăzut
continuu în ultimii 5 ani, poziționând județul pe penultimul loc la nivel regional;
Capacitatea autorizată de depozitare a produselor agricole este una relativ limitată,
aceasta acoperind în anul 2018 doar jumătate din producția de cereale boabe a
județului;
Sectorul de procesare al materiei prime agricole s-a dezvoltat puternic în ultimele
două decenii, însă numărul mic de ferme zootehnice de mari dimensiuni, precum și
scăderea efectivelor (de ex. la bovine, porcine, păsări) fac ca o parte din input-uri să
fie achiziționate din import;
În sfera producției industriale, aportul investițiilor străine mari, ca și a unor inițiative
antreprenoriale locale au transformat județului într-un hub important la nivel
național, care s-a specializat în următoarele ramuri: componente auto, fabricarea de
mașini-unelte și prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului și mobilă, industria
alimentară, ceramică și materiale de construcții, respectiv încălțăminte;
Sectorul construcțiilor nu și-a revenit încă complet după șocul crizei anterioare, chiar
dacă în județ se derulează investiții majore în infrastructura de transport (autostradă,
magistrală de cale ferată). În județ nu mai există nicio firmă de construcții de talie
mare, capabilă să concureze cu marile concerne prezente pe piața locală de profil;
Declinul demografic, precum și nivelul mai redus de salarizare față de alte zone din
țară, au avut un impact negativ asupra puterii de cumpărare și, implicit, asupra
dezvoltării sectorului de comerț și servicii pentru populație. Prin urmare, cele mai
multe companii, fie că vorbim despre afaceri antreprenoriale sau de lanțurile
internaționale, din sfera comerțului vând produse de larg consum (mai ales alimente).
O dezvoltare mai evidentă se înregistrează în domeniul transportului de mărfuri,
strâns legată de creșterea rapidă a producției industriale;
În pofida investițiilor străine masive atrase în ultimii 10 ani, cu precădere în domeniul
industrial (locul 10 la nivel național), județul nu dispune de parcuri industriale,
singura excepție fiind cel de la Cugir, care este însă unul de tip brownfield, cu o
suprafață restrânsă (6 ha). Mai multe proiecte de asociere între CJ și primăriile de
orașe din județ pentru construcția de parcuri industriale au fost abandonate ulterior,
din varii motive, astfel încât investitorii s-au ocupat singuri de identificarea locațiilor
pentru investiții și achiziționarea acestora. Construcția autostrăzii Turda-Sebeș este
de aștepat să aducă o creștere a interesului investitorilor pentru zona Aiud-Ocna
Mureș, unde deja au fost anunțate două proiecte private de parcuri industriale și
logistice;
Dintre structurile asociative ale oamenilor de afaceri din județ, se distinge activitatea
CCIA Alba, care oferă acestora o paletă largă de servicii (consultanță, formare,
promovare, soluționare litigii, certificări etc.);
Sectorul de cercetare-dezvoltare-inovare din județ este unul destul de modest, fiind
concentrat în jurul nucleelor de cercetare de la Universitatea ”1 Decembrie 1918”,
care sunt însă focalizate mai ales pe domenii umaniste (exceptând matematicainformatica și sistemele electronice), respectiv de la SCDVV Blaj (viticultură și
pomicultură). Un centru de informare tehnologică funcționează la CCIA Alba;
În județul Alba își desfășoară activitatea două clustere – Prelmet (prelucrări metalice,
activ mai ales în zona orașului Cugir) și Renerg (energie regenerabilă), însă la nivel
regional numărul lor ajunge la 14, paleta de domenii acoperite fiind mult mai largă
(prelucrare lemn, biomasă, IT&C, industrie alimentară, electrotehnică);
În prezent, la nivelul județului nu mai există niciun incubator / accelerator activ
pentru antreprenori, lipsind și serviciile-suport pentru aceștia (de tipul fondurilor de
risc, a business angels etc.);
Exporturile județului au atins în anul 2019 o valoare de circa 2,5 md. Euro, de 3 ori
mai mult decât în 2008, în timp ce importurile au fost de doar 2,1 md. Euro, ceea ce
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a condus a o balanță comercială pozitivă. Deși structura exporturilor indică o
predominanță a produselor cu valoare adăugată mare, acestea sunt dependente în
proporție de peste 2/3 de sectorul auto, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate (a se vedea
declinul accentuat al cererii de autoturisme în primul semestru din 2020, pe fondul
pandemiei);
Resursele de muncă ale județului s-au redus în ultimii 10 ani cu aproape 14%, cauzele
fiind legate de migrația internă și externă a populației apte de muncă, dar și de
îmbătrânirea demografică, cu o rată de înlocuire subunitară a persoanelor care ating
vârsta de pensionare cu tineri absolvenți;
Rata de activitate, respectiv de ocupare a resurselor de muncă din județ este una foarte
ridicată în context european, național și regional (84%, respectiv 82%), însă trebuie
avut în vedere că aceasta cuprinde și un procentaj ridicat de ocupare informală în
agricultură (22%), cu precădere în zonele rurale depărtate de orașe. Salariații
reprezintă doar 56% din forța de muncă ocupată de la nivelul județului;
Structura ocupării este una dezavantajoasă pentru forța de muncă din județ, în sensul
că ponderea persoanelor ocupate în industrie, agricultură și construcții este de peste
60% - domeniile acestea având un spațiu destul de limitat pentru creșterea salariilor
în viitor. În schimb, 11% din forța de muncă lucra în domeniul serviciilor publice și
numai 28% în cea a serviciilor private – unde predomină tot activități cu valoare
adăugată redusă și nivel de salarizare modest, precum comerțul și transporturile, în
detrimentul celor de top, precum IT&C, servicii financiare, consultanță, inginerie,
arhitectură, inginerie etc. – care oferă cele mai mari salarii. Spre comparație, în
majoritatea statelor dezvoltate din lume, ponderea ocupării în servicii private trece
de 50%;
Rata șomajului în județul Alba a scăzut de 4 ori față de anul 2009 (criza globală),
ajungând în prezent la valori similare cu media națională și regională, respectiv sub
cea europeană. La această performanță au contribuit mai mulți factori, precum
migrația internă și externă a forței de muncă, îmbătrânirea demografică, instalarea de
noi investitori în județ etc. De remarcat este și faptul că cei mai mulți șomeri
înregistrați în județ sunt, în realitate, beneficiari de ajutor social de vârstă activă,
expuși riscului de excludere de pe piața muncii;
Salariul mediu net oferit la nivel județean este cu 3% mai mic decât media regională
și cu 11% sub cea națională, însă diferențele față de județul Cluj ajung, spre exemplu,
la 26%, ceea ce explică și tendința de migrație a tinerilor către acesta. Cauza
principală a nivelului redus de salarizare este structura economică a județului, în care
predomină domenii cu consum intensiv de forță de muncă cu studii medii (industrie,
comerț, transporturi, agricultură, construcții etc.), în detrimentul celor care implică
utilizarea forței de muncă înalt specializate (programatori, ingineri, medici,
economiști, avocați, consultanți, arhitecți etc.);
Cele mai mari salarii din județ se oferă în administrația publică și în apărare, energie,
industrie extractivă, sănătate, învățământ – adică sectoarele de servicii publice,
urmate de cele de servicii privat cu valoare adăugată mare (de ex. banking). La polul
opus, cele mai mici salarii se oferă în turism, comerț, pază, curățenie, producția de
mase plastice, textile etc..
Probleme/disparități
Din punct de vedere al distribuției spațiale a activităților economice se remarcă
localizarea preferențială a întreprinderilor în zonele urbane, precum și polarizarea
economiei județului și a forței de muncă cu grad ridicat de calificare în zona de est.
Distribuția teritorială a locurilor de muncă din județ indică faptul că 83% dintre
acestea sunt în centre urbane, iar alte aproape 10% în comunele din jurul acestora
(Galda de Jos, Ciugud etc.). În majoritatea comunelor din județ cei mai importanți
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angajatori sunt școala și primăria. În acest context, 22% din forța de muncă a
județului practica naveta, mai ales pe relația rural-urban, dar și urban-urban (de ex.
Teiuș-Alba Iulia). Acest fenomen are implicații pozitive asupra dezvoltării
comunităților rurale, evidentă prin compararea comunelor apropiate de oraș și cu
posibilități de practicare facilă a navetismului, cu cele aflate la distanțe mari de
acestea și, implicit, cu navetism redus, de exemplu din zona montană;
Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
Structura economică
Interesul antreprenorilor s-a orientat în ultimul decenii către afacerile din domeniul
transporturilor, care conduce topul înființărilor de noi firme, activităților profesionale și
tehnice (consultanță, contabilitate, publicitate, arhitectură, inginerie etc.), agricultură și
servicii de sănătate – confirmând tendința de migrare a economiei județene către sectorul de
servicii.
Numărul de afaceri antreprenoriale din domeniul comerțului este în scădere, explicația fiind
legată în principal de tendința de consolidare a acestuia în jurul marilor lanțuri comerciale,
majoritatea cu capital străin, care s-au extins rapid în orașele din județ. Un interes mai scăzut
s-a văzut și în domeniul construcțiilor, puternic lovit de criza instalată în 2008, dar cu
perspective favorabile de creștere în următorii ani. Și în acest caz, companiile mari de
construcții cu capital străin sunt tot mai prezente pe piața națională și chiar județeană.
Cifra de afaceri a întreprinderilor din județ a crescut de circa 5 ori mai rapid decât media
națională în ultimii 10 ani, dar creșterea a fost generată aproape integral de investitorii străini
instalați în județ în ultimii ani (cu precădere Bosch și Daimler), dependența economiei
județene față de activitatea acestora fiind una foarte ridicată, ceea ce poate reprezenta o
vulnerabilitate (de exemplu, în contextul unei scăderi a cererii de autovehicule pe piețele
externe).
Recomandări pentru strategie
• Implicarea activă a autorităților județene și locale în atragerea de noi investiții
private, în vederea diversificării profilul economic al județului
• Sprijinirea investițiilor private, prin reglementări urbanistice favorabile și clare a
zonelor de amplasare a acestora, extinderea infrastructurii publice în respectivele
zone
• Înființarea, preferabil în parteneriat cu entități asociative private (de ex. camera de
comerț, clustere etc.) a unor incubatoare / acceleratoare de afaceri pentru
antreprenori, precum și implementarea de măsuri de încurajare a antreprenoriatului
și economiei sociale
• Sprijinirea cercetării aplicative și a transferului tehnologic între universități și
companii, mai ales la nivelul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
• Sprijinirea acordării de subvenții și a absorbției de fonduri europene în domeniul
agriculturii, cu accent pe promovarea produselor tradiționale, a agriculturii
economice
• Conceperea și implementarea unei strategii de brand județean (de tipul ”Made in
Alba”) care să susțină identitatea și accesul produselor locale pe pieța internă și
externă.
Forța de muncă
Resursele de muncă ale județului s-au redus în ultimii 10 ani cu aproape 14%, cauzele fiind
legate de migrația internă și externă a populației apte de muncă, dar și de îmbătrânirea
demografică.
Interesul redus al tinerilor pentru domeniul agricol (doar 3% dintre șefii de exploatații aveau
sub 35 de ani, față de 68% trecuți de 55 de ani), ca și îmbătrânirea populației rurale vor forța
trecerea la o agricultură modernă, bazată pe exploatații medii și mari, de tip asociativ. Acest
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aspect va influența de asemeni și gradul de mecanizare a agriculturii, care a crescut în ultimii
10 ani, numărul de tractoare utilizate fiind cu 22% mai mare decât în 2008, inclusiv ca urmare
a fondurilor europene și subvențiilor generoase de care au dispus fermierii.
Recomandări pentru strategie
• Încurajarea mobilității teritoriale a forței de muncă (navetismului), prin actualizarea
permanentă și adaptarea programului județean de transport la cerințele angajatorilor
• Accesarea de fonduri pentru derularea de programe de formare continuă a adulților,
cu precădere în rândul grupurilor vulnerabile cu o rată redusă a ocupării formale (de
ex. romii) și în domeniile cu cerere mare de forță de muncă
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Secțiunea 3. Patrimoniu natural, patrimoniu cultural și turism
3.1. Caracterizarea capitalului natural
3.1.1. Localizare geografică
Județul Alba este situat în partea central-vestică a României, în regiunea Centru, pe cursul
mijlociu
al
MureșuluișipecelinferioralrâuluiTârnava,străbătutdeparalelade46°latitudineNșidemeridianele
de23°și24°longitudineE,limitatdejud.Cluj(N),Mureș(NE),Sibiu(EșiSE),Vâlcea(S),Hunedoara(V
șiSV),Arad(NV)șiBihor(NV).Suprafațajudețuluiestede6.242km2reprezentând2.6%dinsuprafața
țării.ÎnjudețulAlbapredominăformeleînaltederelief(munți)aproximativ52%dinîntreagasuprafață,
zonele de podiș și dealuri 26%, iar zonele de câmpie, inclusiv luncile râurilor22%.
Figura1 - Harta fizico-geografică a Regiunii Centru

Sursa: preluare din Raportul Strategic de Monitorizare PDR 2014-2020, ADR Centru
2018
3.1.2. Cadrul natural
Relieful: Unitățile de relief se grupează în: munți, dealuri și podișuri, depresiuni și
culoare.
Relieful
muntosreprezentatprinunitățimontaneaparținândMunțilorApuseni,careocupăjumătateadeNVa
județuluișiCarpațilorMeridionaliînSE(respectiv,NVMunțilorȘureanu,cuvf.Șureanude2059malt. și
Vârful lui Pătru de 2 130 m alt. și porțiunea de NV a Munților Cindrel). Zona Munților Apuseni,
cu înălțimimoderate(1000–1800malt.)cuprindeprelungiriledeSEaleMunțilorBihor(vf.Găina,1486
m alt.), cu numeroase forme carstice (peșterile Scărișoara, Pojarul Poliței ș.a., cheile Ordâncușei,
Galdei, Râmețului ș.a.), culmile de S ale Muntelui Mare (vf. Balomireasa 1 632 m alt. și vf.
Muntele
Mare1826malt.),culmileNEaleMunțilorMetaliferișiîntregansamblulMunțilorTrascău,cuunrelief
variat (dezvoltat în mare parte pe calcare jurasice) reprezentat prin măguri calcaroase izolate
(Piatra
Craivii,PiatraCetii,Corabiaș.a.),abrupturicalcaroase,chei(cheileAiudului,Vălișoarei,Galdei,Cetii,
Geoagiului, Râmețului etc.), peșteri (Huda lui Papară), precum și prin numeroase măguri
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vulcanice, între care se remarcă cele două vârfuri ale Detunatelor.
În lungul văilor care fragmentează spațiul montan din V-NV județului Alba se detașează
mai multe depresiuni intra-montane, bine individualizate: Abrud (pe valea Abrudului), Câmpeni
și Sălciua (pe valea Arieșului), Zlatna și Ighiu (pe valea Ampoiului), Trascău (pe valea Aiudului),
Mogoș (pe Geoagiu) ș.a. Culoarul larg al văii Mureșului, ce străbate teritoriul județului Alba pe
direcția NE-SV, separă zona montanădinVdezonadepodișdinestuljudețului,careseremarcăprintrunreliefcolinaraparținând
Pod.TârnavelorșiPod.Secașelor,cuînălțimide400–
550m,fragmentatedevăilargi,culuncișiterase.
Figura 2 - Relieful județului Alba

Sursa: planșă prelucrare proprie
Clima:ClimajudețuluiAlbaareuncaractercontinentalmoderat,variindînfuncțiedeunitățilederelief – mai blândă în culoarul văii Mureșului și în Podișul
Târnavelor, unde temperatura medie anuală este de 9,5°C, și mai aspră în regiunile montane
înalte, unde media termică anuală oscilează în jurulvalorii
de2°C.Iernilesuntlungișiaspre,iarverilerăcoroaseșiumede.Temperaturamaximăabsolută(42,5°C)
s-a înregistrat la Alba Iulia (16 aug. 1952), iar minima absolută (–32°C) la Blaj (25 ian.1942).
Precipitațiile atmosferice sunt determinate de umiditatea și nebulozitatea atmosferică. Se
remarcă valori destul de ridicate ale umidității aerului cuprinse între 75 – 80%, ceea ce reflectă
influența
circulațieivestice.Nebulozitateaatmosfericăarevalorimediianualede5,5zecimi,ceeacecorespunde
unei umidități relative mai mici de 75 % și de 6,5 zecimi în zone mai înalte corespunzătoare
umidități de peste 85 % (Galda de Jos, Ighiu, Meteș, Cricău). Precipitațiile atmosferice sunt ușor
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deficitare în zona de culoar și de podiș cu valori sub 550 mm, iar la înălțimi de peste 1300 m se
înregistrează valori cuprinse între 1000 – 1400 m. În depresiunile montane care sunt sub influența
inversiunilor de temperatură, precipitațiile variază în jur de 800 mm. Precipitațiile sunt mai
abundente la sfârșitul primăverii și începutul verii când valorile de maxim pluviometric se situează
între 75 mm și 85 mm (Ighiu -78,7 mm) și 100 mm în zona montană (Zlatna-102,0mm).
Valorile minime se înregistrează la sfârșitul iernii în lunile februarie martie (20-30 mm
în
regiuni
joase
și45-60mmînzonelemontane).Stratuldezăpadăpersistă30–
50zileînzonelejoaseșipeste150zile la înălțimi de peste 1600 m. Grosimea stratului de zăpadă este
în medie de 3 – 7 cm în zonele joase, respectiv 35 – 40 cm în zonele cu altitudini peste 1600 m.
Pe
zona
culoarului
Mureșului
predomină
circulațiasud–
esticăavântului(Sebeș22,1%,Ighiu15,6%)urmatădeceadenord–est(Ighiu5,7%) sau de vest (Sebeș
5,1 %, Ighiu 4,8 %). Calmul atmosferic, ca o consecință a climatului de adăpost are valori de peste
50%.
Climatul mai umed și mai rece a făcut ca munții să asigure condiții bune pentru
dezvoltarea pădurilor și secundar a pășunilor, iar climatul mai cald și uscat din zonele joase de
câmpie și luncă a făcut ca acestea să se preteze bine pentru agricultură.
Rețeaua hidrografică: Hidrografia este reprezentată, în principal, prin râul Mureș, care
brăzdează teritoriul județului Alba pe direcția NE-SV, pe o distanță de 125 km, între comuna
Noșlac (NE) și Șibot (SV), având o vale largă, cu aspect de culoar, un curs meandrat, o pantă
generală de scurgere de 0,5 m/km și un debit mediu multianual ce crește de la 68 m3 /s, pe teritoriul
județului Alba, la 120 m3 /s la ieșirea din județ, în aval de confluența cu râul Cugir. Râul Mureș
colectează
majoritatea
cursurilor
deapecareizvorăscdinarealuljudețuluiAlba,saudinafaralui,ceimaiimportanțifiindTârnava,Sebeș,
Cugir (pe stânga), Arieș, Aiudu de Sus, Geoagiu, Galda, Ampoi, Valea Vințului (pedreapta).
Figura 3 - Rețeaua hidrografică a județului Alba
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Sursa: planșă proprie, prelucrare date ANAR
RezerveledeapăceledeținlacuriledepeteritoriuljudețuluiAlbasuntrelativreduse.Unelelacur
isunt antropice iar altele naturale. Lacurile antropice sunt cele de pe Valea Sebeșului, Oașa, Tău,
Căpâlna și Petrești a căror apă este folosită din punct de vedere hidroenergetic, cât și în sistem
microregional în alimentarea cu apă a localităților, la fel și lacul Cugir de pe Râul Mic. În
împrejurimile localității Roșia Montană se întâlnesc lacuri construite în secolul al XIX-lea, Tăul
Mare, Țarina, Cornii, Brazi și Anghel a căror apă era folosită la șteampurile exploatărilor miniere.
În Ocna Mureș se întâlnesc lacurile sărate ca urmare a activității de exploatare a sării. Lacuri
naturale în zona montană se întâlnesc în Munții Șureanului, Iezerul Șureanu (S = 5334 mp, h = 7,3
m) cu iezerașul Cârpa, apoi Iezerul Ighiel (S = 5260 mp, h = 9 m) în Munții Trăscăului. În zona
deluroasă și de podiș se întâlnesc lacuri mai mici la Pănade, Biia și Băgău (rezervație naturală)
(ACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ALBA).
Apelefreatice:Straturileacviferecantonateîndepozitelealuvionarereprezintăimportanterez
ervede
apăalejudețuluișiseîntâlnescînluncașiteraseleprincipalelorvăi.Unelesuntpuseînevidențălabaza
teraselor inferioare prin izvoare cu debite bogate pe partea stângă a culoarului Mureșului pe
aliniamentullocalitățilorLancrăm–VințudeJos–Șibot–AurelVlaicu.Înzonamontanăapelefreatice
suntcantonateînrocilecarstice,încalcareșidolomite,înparteacentralăaTrăscăuluișiBihorului,cât
șiînrocifisuratecantonateîncalcare,marnocalcare,gresiișiconglomeratecretacicedinTrăscău,Bihor
șiMetaliferi.
Solul: Pe teritoriul județului Alba se remarcă solurile aluvionale fertile de pe albia
Mureșului și afluenților săi. În restul teritoriului, pe zonele colinare, solurile sunt mai puțin fertile,
dar pretabile pentru culturi agricole diversificate. Zona Munților Apuseni și zonele Depresiunii
Transilvaniei sunt deosebit de bogate în resurse minerale. Se remarcă depozitele de andezite,
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dacite, bazalte, zăcămintele de sare, zăcăminte aurifere, cuprifere, polimetalice și de gaze naturale.
Roci utile se exploatează atât din zona montană, cât și din zona depresionară. În perimetrul studiat
se exploatează nisipuri, pietrișuri din albiile râurilor (Sântimbru, Vințu de Jos), bentonita de
Ciugud, argile la Sântimbru.
Fauna și flora: Variatele condiții geografice au favorizat dezvoltarea unei populații
faunistice
bogate.
Astfelînzonamontană,înetajulpădurilormontaneseîntâlneșteursulbrun(Ursusarctos),darșicerbul
carpatin, lupul (Canis lupus) mistrețul (Sus scrofa), iar la limita inferioară sau în zona de podiș
vulpea (Vulpes vulpes) și iepurele (Lepus europaeus). Dintre păsări se remarcă ciocănitoarea
neagră (Dryocopus martius), alunarul (Nucifraga caryocatactes), mierla de piatră (Monticola
saxatilis). Caracteristice sunt câteva perechi de acvile de munte (Aquila chrysaetos) în Cheile
Râmețului și Colții Trăscăului, cât și cocoșul de munte (Tetrao urogallus) în Munții Șureanu.
Apele sunt bogate în pești: somnul, cleanul, crapul, mreana, care populează văile Mureșului și
Târnavei,
cât
și
păstrăvul
ce
populează
cursurile
superioare
alerâurilormontane.Inconsecință,dinpunctdevederezoogeografic,faunaareostructurămozaicată și
complexă, impunându-se în mod deosebit fauna montană, de șes și coline și ceaacvatică.
Diversitatea reliefului, a structurii geologice cât și a climatului se reflectă direct asupra
vegetației. Etajele alpin şi subalpin ocupă zonele cele mai înalte ale munţilor, în cadrul lor
dezvoltânduse asociaţii de pajişti secundare, formate din păruşcă (Festuca piroides), ţăpoşică
(Nardus stricta), clopoţei (Campanula alpina) ş.a., ce alternează cu tufişuri de smirdar
(Rhododendron kotschyi), jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis, ssp.nana), afin
(Vaccinium myrtillus) etc. Etajul pădurilor de molid, care, în M-ţii Apuseni, are limita inf. la 1 300
m alt., cuprinde, alături de molid (Picea abies), şi exemplare de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), zadă (Larix decidua), brad (Abies alba) ş.a. Etajul pădurilor de foioase, extinse pe
pantele munţilor sub 800 m alt., este reprezentat prin păduri de gorun (Quercus petraea) în amestec
cu carpen (Carpinus betulus) sau prin păduri de fag (Fagus silvatica) în amestec cu ulm de munte
(Ulmus montana), paltin de munte (Acerplatanoides), brad (Abies alba) ş.a. În zona Pod. Secaşelor
se dezvoltăpâlcuri de păduri de stejar (Quercus robur) în amestec cu carpen, gorun şi arţar tătăresc
(Acertataricum). În luncile râurilor mari se întâlnesc zăvoaie de plop, salcie şi anin negru
Etajul montan este cuprins între limitele de 400 – 600 m și 1600 – 1700 m și se împarte
în două subetaje: al molidișurilor (superior) și al făgetelor (inferior). Pădurile de molid (Picea
abies)
alcătuiesc
zonecompacteînasociațiicuBradulalb(Abiesalba),darșicuunelespeciiierboaseca:Luzulasilvatica,
Hieracicum transilvanicum, Soldanella major, sau cu arbuști: afinul (Vaccinium myrtillus) și
merișorul (Vaccinium vitis – idaea). Pădurile de făget sunt reprezentate prin fag (Fagus silvatica),
care la limita superioară sunt în amestec cu bradul sau molidul, iar la cea inferioară cu gorunul
(Quercus petraea). În componența acestor păduri intră și paltinul de munte (Acer pseudoplatanus),
arțarul (Acer platanoides), frasinul (Fraxinus excelsior) și teiul (Tilia cordata). Etajul stăjeretelor
termofile coincide cu zona dealurilor cu un climat mai blând și este reprezentat prin stejar
(Quercus robur), gorun (Quercus petraea) și cer (Quercus cerris), în asociații cu cireșul sălbatic
(Prunus avium) și sorb (Sorbustorminalis).
Etajul silvostepei este cuprins în zona de dealuri și Podișul Transilvaniei și este
reprezentat de specii xerofile în pajiști de Festuca valesiaca, precum și Allium flavum, Carex
humilis, Stipa capillata, etc. Vegetația azonală cuprinsă de-a lungul râurilor este reprezentată de
specii arbustive și ierboase iubitoare de umezeală.
Resursele naturale: În județul Alba se întâlnesc:
• zăcăminte aurifere la Baia de Arieș și RoșiaMontană
• zăcăminte polimetalice: Baia de Arieș, AlmașuMare;
• zăcăminte cuprifere: Roșia Poieni,Bucium-Izbita;
• telururi auro-argentifere: Baia deArieș;
• minerale argiloase rezultate din alterarea hidrotermală a vulcanitelor Cârnic (Roșia
Montană);
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• zăcăminte de sare la OcnaMureș;
• bentonită de Ciugud și OcnaMureș;
• gaze naturale la Cetatea de Baltă –Tăuni;
• calcare: Poiana Aiudului;
• marmură: Sohodol;
• argile: Sântimbru, Războieni și Blaj.
Formațiunile cristaline, sedimentarul și magmatismul au generat o serie de minerale utile,
precum șisturi verzi, pegmatite, gresii senoniene, gresii și conglomerate cretatice, calcare,
dolomite, argile, bazalte, dacite, cuartite, amfibolite, nisipuri, și pietrișuri ce servesc ca materie
primă în construcții, în industria ceramică, sau chimică. Sunt răspândite aproape pe toată suprafața
zonei montane și se exploatează din cariere. Nisipurile și pietrișurile se exploatează din albiile
râurilor la Războieni, Aiud, Galtiu, Sântimbru, Vințu de Jos pe Mureș, Sălciua pe Arieș și
Crăciunelu de Jos pe Târnava.
Dincategoriaresurselornaturaleregenerabilerelevantedinpunctdevedereeconomicpentruju
dețul Alba sunt pădurile, care ocupă o suprafață de 202.300 ha (INSSE, Tempo-Online), precum
și resursele hidroenergetice aflate în exploatare în special pe Valea Sebeșului, prin intermediul
acumulărilor Oașa și Lacul Tău ce pun în mișcare turbinele hidrocentralelor de la Gâlceag (cu o
putere instalată de 150MW) și respectiv cea de la Șugag (cu aceeași putere instalată:150MW).
3.2. Rezervații naturale și arii protejate
3.2.1. Stadiul actual de protecție
Conservarea capitalului natural și a biodiversității reprezintă una din preocupările
principale atât la nivel internațional, cât și la nivel național și regional, urmărind reducerea
efectelor negative datorate intensificării presiunii antropice. În contextul dezvoltării sustenabile,
menținerea la un nivel ridicat a biodiversității este necesară, nu numai pentru asigurarea calității
sistemelor ecologice în prezent, dar și pentru a permite accesul generațiilor viitoare la bunurile și
serviciile oferite de capitalul natural, păstrând echilibrul ecologic regional și global, și garantând
regenerarea resurselor biologice și menținerea unei calități a mediului necesare societății.
ÎnvedereaconservăriicapitaluluinaturalșiabiodiversitățiiînjudețulAlba,saupussubocrotireîntinse
suprafețedeteren,careprezintăinteresștiințific,socialșiestetic.Înacestcontextaufostdesemnate
la
nivel național, în scopul asigurării măsurilor speciale de protecție și conservare în situ a bunurilor
și serviciilor oferite de capitalul natural, următoarele categorii de arii naturaleprotejate:
a) de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii,
rezervații naturale, parcurinaturale;
b) de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri,
zone umede de importanță internațională, rezervații alebiosferei;
c) de interes comunitar sau situri "Natura 2000": situri de importanță comunitară, arii
speciale de conservare, arii de protecție specială avifaunistică (figura18);
d) de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unităților
administrative după caz, conform art. 5 alin. (1) lit. a) – c) din OUG 57/2007. Acestea
includ zone cu valori semnificative și reprezentative la nivel local saujudețean.
Principalele categorii de arii naturale protejate ce se regăsesc la nivelul județului Alba
conform Raportului privind starea mediului - 2018, sunt:
1. De interes județean (declarate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 27/ 1999)
și care includ zone cu valori semnificative și reprezentative la nivel local
saujudețean:
o Rezervații naturale:10;
o Monumente ale naturii:126.
2. De interes național (declarate prin Legea nr. 5/ 2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate):
o Parcuri naturale: 1;
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o Rezervații naturale: 83.
3.

De interes comunitar sau situri Natura 2000:
o 5 SPA-uri (arii de protecție specială avifaunistică) desemnate prin H.G.
1284/ 2007, modificată și completată de H.G. 971/ 2011;
o 20 SCI-uri (situri de importanță comunitară) desemnate prin Ordinul
1964/ 2007, modificată de Ordinul 2387/ 2011 și Ordinul46/2016.
Rețeaua Ecologică Natura 2000 trebuie să țină cont de realitățile economice, sociale și
culturale
ale
zonelorundeaufostdeclaratesituri.Conservareaspeciilorșihabitatelortrebuiesăfierealizatăprintr- un
management activ dar durabil, prin implementarea a două acte normativeeuropene:
• Directiva „Păsări” - Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilorsălbatice;
• Directiva „Habitate” - Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale și a speciilor de plante și animalesălbatice.
De menționat este faptul că ariile protejate de interes comunitar din județul Alba ocupă
26.13% din suprafața județului.
Figura 4. Suprafața ocupată de ariile de interes comunitar, în jud. Alba în anul
2018

26%
Total SCI și SPA
Suprafata județ
74%

Figura 5. Evoluţia suprafețelor siturilor Natura 2000, în județul Alba

Sursa: Raport starea mediului - anul 2018
Activitățile ce se pot desfășura în siturile Natura 2000 se reglementează prin planuri de
management
și
prin
regulamente
elaborate
deadministratoriiacestora,avizatedecătreAgențiaNaționalăpentruAriiNaturale
Protejate(ANANP)șiaprobate prin ordin al autorității centrale pentru protecțiamediului.
La nivelul județului Alba, ariile protejate de interes comunitar ocupă o suprafață
semnificativă respectiv 26.13% din suprafața județului. De menționat este faptul că unele situri
Natura 2000 se suprapun parțial sau total cu ariile naturale protejate de interes național. Situația
siturilor de interes comunitar și a ariilor naturale protejate aflate în județul Alba se prezinta astfel:
Tabel 1– Lista ariilor naturale protejate de interes național

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2- 25.08.2020
9

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 3- Patrimoniu natural, cultural și turism

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Cod
arie
2.66
2.69
2.60
2.71
2.23
2.19
2.26
2.44
2.43
2.32
2.40
2.39
2.38
2.42
2.54
2.30
2.58
2.37
2.20
2.82
2.80
2.31
2.57
2.59
2.36
2.34
2.56
2.12
2.35
2.81
2.55
2.41
2.33
2.21
2.24
2.3
2.1
2.68
2.13
2.64
2.28
2.18
2.73
2.77
2.72
2.67
2.14
2.46
2.6
2.16
2.5
2.27
2.25
2.62
2.61
2.76
2.79
2.74

Arii naturale protejate de interes național Tipul
Avenul cu două intrări
Avenul de la Tău
Avenul din Hoanca Urzicarului
Avenul din șesuri
Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului
Calcarele de la Ampoița
Calcarele de la Valea Mica
Cascada Pișoaia
Cascada Vârciorog
Cheile Albacului
Cheile Ampoiței
Cheile Caprei
Cheile Cibului
Cheile Găldiței și Turcului
Cheile Gălzii
Cheile Gârdișoarei
Cheile Geogelului
Cheile Glodului
Cheile Întregalde
Cheile Mănăstirii
Cheile Mândruțului
Cheile Ordâncușii
Cheile Piatra Bălții
Cheile Plaiului
Cheile Pociovaliștei
Cheile Poșegii
Cheile Pravului
Cheile Râmețului
Cheile Runcului
Cheile Siloșului
Cheile Tecșeștilor
Cheile Văii Cetii
Cheile Văii Morilor
Cheile Vălișoarei
Dealul cu melci
Detunata Flocoasă
Detunata Goală
Hoanca Apei
Huda lui Papară
Huda Orbului
Iezerul Ighiel
Iezerul Șureanu
Izbucul Cotețul Dobreștilor
Izbucul Mătișești
Izbucul Poliței
Izbucul Tăuzului
Pădurea Vidolm
Luncile Prigoanei
Masa Jidovului
Molhașurile Căpățânei
Oul Arșiței
Pădurea Sloboda
Pârâul Bobii
Peștera Coiba Mare
Peștera Coiba Mică
Peștera Dârninii
Peștera de la Groși
Peștera de sub Zgurăști

speologică
speologică
speologică
speologică
geologică
complexă
geologică
peisagistică
peisagistică
complexă
complexă
complexă
complexă
complexă
complexă
complexă
geologică
complexă
geologică
complexă
complexă
complexă
geologică
geologică
complexă
complexă
geologică
complexă
complexă
geologică
complexă
complexă
complexă
complexă
paleontologică
geologică
geologică
speologică
speologică
speologică
complexă
complexă
speologică
speologică
speologică
speologică
forestiera
peisagistică
geologică
botanica
geologică
forestiera
paleontologica
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică

Suprafața
(ha)
1
1
1
1
2
10
1
5
5
35
15
15
15
80
1
15
5
20
25
15
3,50
10
2
2
25
10
3
40
20
3
5
10
30
20
5
5
24
1
4,50
1
5,5
20
0,20
1
0,20
1
44,20
15
0,20
5
0,20
20
1,50
1
1
1
1
1

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2- 25.08.2020
10

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 3- Patrimoniu natural, cultural și turism

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

2.10
2.11
2.65
2.78
2.75
2.70
2.9
2.63
2.50
2.47
2.53
2.45
2.83
2.8
2.52
2.51
2.48
2.49
2.4
2.15
2.17
2.2
2.22
2.7
2.29
F

Peștera Ghețarul Scărișoara
Peștera Ghețarul de la Vârtop
Peștera Hodobana
Peșterile Lucia
Peștera Poarta lui Ionele
Peștera Pojarul Poliței
Peștera Vânătările Ponorului
Peștera Vârtopașul
Piatra Boului
Piatra Bulbuci
Piatra Bulzului (Bulzul Gălzii)
Piatra Cetii
Piatra Corbului
Piatra Despicată
Piatra Grohotișului
Piatra Poienii
Piatra Tomii
Piatra Varului
Pintenii din Coasta Jinei
Poiana cu narcise de la Negrileasa
Poiana cu narcise din Tecșești
Râpa Roșie
Șesul Craiului – Scărița Belioara
Stânca Grunzii
Tăul fără fund de la Băgău
Parcul Natural Apuseni

speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
speologică
geologică
geologică
geologică
peisagistică
geologică
geologică
geologică
geologică
geologică
geologică
geologică
botanica
botanica
geologică
complexă
geologică
complexă
parc natural

1
1
1
1
0,10
1
5
1
3
3
3
75
5
0,20
5
1
1
1
1
5
2
25
47,70
0,20
7,40
21220*

Tabel 2– Lista ariilor naturale protejate de interes comunitar din județul Alba
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aria naturală protejată

Cod arie

Apuseni
ROSCI0002
Munții Apuseni Vlădeasa
ROSPA0081
Băgău
ROSCI0004
Cheile Glodului, Cibului și
ROSCI0029
Măzii
Frumoasa
ROSCI0085
Frumoasa
ROSPA0043
Molhașurile Căpățânei
ROSCI0116
Muntele Mare
ROSCI0119
Muntele Vulcan
ROSCI0121
Pădurea de stejar pufos de la
ROSCI0147
Mirăslău
Pajiștile lui Suciu
ROSCI0187
Podișul Secașelor
ROSCI0211
Trascău
ROSCI0253
Valea Cepelor
ROSCI0260
Munții Trascăului
ROSPA0087
Munții Bihor
ROSCI0324
Pădurea Povernii – Valea
ROSCI0339
Cernița
Râul Târnava Mare între Copșa
Mică și
ROSCI0382
Mihalț
Munții Metaliferi
ROSPA0132
Piemontul Munților Metaliferi –
ROSPA0139
Vințu
Bogata
ROSCI0301

Suprafața pe jud. Suprafața
Alba (ha)
(ha)
18969
75876
16715
92859
3168
3168
338

735

26078
23560
557
1232
14

137256
130980
807
1643
104

56

56

16017
4342
47964
750
75460
3977

16017
7004
49963
781
93160
20932

823

895

692

888

3734

26673

3850

8369

1580

3662
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22
Confluența Mureș cu Arieș
ROSCI0313
23
Mureșul Mijlociu-Cugir
ROSCI0419
24
Pajiștile de la Mănărade
ROSCI0428
25
Pajiștile de la Tiur
ROSCI0430
Total suprafață SCI pe jud. Alba (ha)
Total suprafață SPA pe jud. Alba (ha)
Total suprafață SCI și SPA pe jud. Alba (ha)*
Suprafața jud. Alba (ha)

771
356
298
376
128358
123319
163086
624200

857
356
298
376

Pentru atingerea obiectivelor de conservare specifice fiecărei arii naturale protejate este
necesară elaborarea planurilor de management. Planul de management al ariei naturale protejate
reprezintă
documentulcaredescrieșievalueazăsituațiaprezentăaarieinaturaleprotejate,defineșteobiectivele,
precizează acțiunile de conservare necesare și reglementează activitățile care se pot desfășura pe
teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele demanagement.În cazul suprapunerii ariilor
naturale protejate care nu necesită structuri de administrare proprii cu ariile naturale protejate de
interes naţional care necesită structuri de administrare proprii, administrarea se asigură de către
structurile de administrare ale acestora, cu realizarea unui singur plan de management integrat,
ţinând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive arii naturale protejate în zonele de
suprapunere. Planurile, proiectele, programele și activitățile care se desfășoară pe raza ariilor
naturale protejate de interes comunitar necesită avizarea administratorului.
Tabel 3 - Situația planurilor de management a ariilor naturale protejate de la nivelul
județului Alba se prezintă astfel:
Sit-uri Natura 2000
ROSCI0085 Frumoasa

ROSPA0043 Frumoasa

ROSCI0119 Muntele Mare
ROSCI0147 Pădurea de stejar
pufos de la Mirăslău
ROSCI0260 Valea Cepelor
ROSCI0121 Muntele Vulcan
ROSPA0087 Munții Trascăului
ROSCI0253 Trascău
ROSCI0034 Cheile Turenilor
ROSCI0035 Cheile Turzii

Rezervații naturale cu care se
suprapun
2.18.-Iezerul Sureanu
2.46.-Luncile Prigoanei
2.699.-Șuvara Sașilor
2.707.-Parcul Natural Cindrel
2.794.-Jnepeniul Stricatul
2.806.-Rezervația Sterpu-Dealul
Negru
2.807.-Rezervatia Cristesti
2.18.-Iezerul Sureanu
2.46.-Luncile Prigoanei
2.705.-Iezerele Cindrelului
2.707.-Parcul Natural Cindrel
2.794.-Jnepeniul Stricatul
2.806.-Rezervația Sterpu-Dealul
Negru
2.807.-Rezervatia Cristesti

Act aprobare Plan de
management
ORDIN nr. 1158/2016

ORDIN nr. 1158/2016

ORDIN nr. 712/2016
ORDIN nr. 114/2016

2.514 Muntele Vulcan
2.9.Peștera Vânătările Ponorului
2.12.Cheile Râmețului
2.13.Huda lui Papară
2.14.Pădurea Vidolm
2.15.Poiana cu narcise de la
Negrileasa
2.17.Poienile cu narcise din
Tecșești

ORDIN nr. 1558/2016
ORDIN nr. 1242/2016
ORDIN nr. 1526/2016

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2- 25.08.2020
12

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 3- Patrimoniu natural, cultural și turism

2.20.Cheile Întregalde
2.21.Cheile Vălișoarei
2.22.Șesul Craiului - Scărița Belioara
2.23.Calcarele cu orbitoline de la
Piatra Corbului
2.25.Pârâul Bobii
2.27.Pădurea Sloboda
2.28.Iezerul Ighiel
2.34.Cheile Poșegii
2.35.Cheile Runcului
2.36.Cheile Pociovaliștei
2.39.Cheile Caprei
2.40.Cheile Ampoiței
2.41.Cheile Văii Ceții
2.42.Cheile Găldiței și Turcului
2.45.Piatra Ceții
2.50.Piatra Boului
2.52.Piatra Grohotișului
2.53.Bulzul Gălzii
2.54.Cheile Gălzii
2.55.Cheile Tecșeștilor
2.56.Cheile Pravului
2.57.Cheile Piatra Bălții
2.58.Cheile Geogelului
2.59.Cheile Plaiului
2.79.Peștera de la Groși
2.81.Cheile Silosului
2.82.Cheile Mănăstirii
2.342 Cheile Turenilor
2.331 Cheile Turzii

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în
prezent doar 8 din cele 25 arii naturale protejate de interes comunitar din judeţul Alba au planul
de management aprobat. Lipsa planurilor de management are ca rezultat imposibilitatea
autorităților de mediu de a compara datele de evaluare a impactului asupra mediului sau în studiile
de evaluare adecvată, cu datele privind distribuția habitatelor și speciilor de animale și plante de
interes comunitar, care ar trebui să fie prezentate în planurile de management.
Măsurile prevăzute în planurile de management ale situri Natura 2000 sunt legate de
obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate, respectiv menținerea/refacerea stării
favorabile de conservare pentru speciile și habitatele de interes comunitar. Măsurile de
management Natura 2000 pot viza și habitate care nu sunt considerate de interes comunitar, dar
care sunt importante pentru speciile de interes comunitar. Planurile de exploatare/utilizare a
resurselor naturale din zonă vor fi armonizate cu prevederile planului de management (sursa:
Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2020-2025).
Figura6 - Harta distribuției ariilor naturale protejate la nivelul Județului Alba
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Sursa:planșă proprie, prelucrare date disponbile pe site-ul http://mmediu.ro/
Ecosistemele naturale și diversitatea de specii se află sub o continuă presiune tot mai
ridicată
din
parteasistemuluisocioeconomicprinpracticareauneiagriculturiintensive,abandonareapăstoritului tradițional, distrugerea
regenerărilor
naturale,
pășunatul
neorganizat
(ilegal),
cositul
timpuriu
și
mecanizatînperioadadecuibărire,incendiereavegetației,folosireapesticidelor,exploatareailegalăa
lemnului, defrișarea pădurilor, plantarea speciilor exotice sau a altor specii invazive, braconajul,
managementul cinegetic defectuos, vânătoarea în timpul cuibăritului, recoltarea de specii și faună
protejată în scopul comercializării și/sau consumului, recoltarea necontrolată a plantelor
medicinale, decorative, valorificarea necontrolată a resurselor zonelor umede, drenarea sau
desecarea acestora, amenajări hidroenergetice și urbane. Depozitarea ilegală a deșeurilor și
poluarea apelor, solurilor și atmosferei sunt alte activități antropice care au efect asupra
biodiversitățiinaturale.
Consecințelepierderiibiodiversitățiivariazădelareducereasuprafețelorsistemelorecologice
naturale până la distrugerea în întregime a unor tipuri de sisteme ecologice și pierderea serviciilor
pe
care
le
furnizează.Deșirolulbiodiversitățiiînmenținereafuncționăriiecosistemelornuestepedeplinînțeles,
dovezile științifice arată că ecosistemele caracterizate printr-o mare diversitate a speciilor sunt mai
productive,maistabileșimaireziliente,maipuținvulnerabilelapresiuniexterneși,înplus,contribuie la
îmbunătățirea funcționării ecosistemelor. Dat fiind că natura este cel mai eficient regulator
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climatic și totodată cel mai vast depozit de carbon, pierderea biodiversității pune în pericol
realizarea obiectivelorclimatice.
3.2.2. Infrastructura verde (extras din raportul GRETA - “GReen infrastructure:
Enhancing biodiversity and ecosysTem services for territoriAl development”, ESPON 2019).
Infrastructura ecologică / verde (GI) și Serviciile ecosistemice (ES) au devenit subiecte
de mare interes în politicile europene în ultimii 10-15 ani. Prin raportul GRETA se adoptă definiția
GI propusă de Comisia Europeană (CE) în 2013 ca „rețea de zone naturale și semi-naturale
planificată strategic luând în considerare și alte caracteristici de mediu, proiectate și gestionate,
astfel încât să ofere o gamă largă de servicii ecosistemice. GI încorporează spațilei verzi (sau
albastre, în cazul ecosistemelor acvatice) și alte caracteristici fizice din zonele terestre (inclusiv
de coastă) sau marine. Pe uscat, GI este prezent în mediul rural și urban.” Această definiție
cuprinde trei aspecte care sunt importante pentru implementarea eficientă a GI în politicile
sectoriale: (i) conectivitatea, ideea unei rețele de zone geografice; (ii) conceptul de
multifuncționalitate, ideea că aceeași zonă geografică poate fi utilizată pentru mai multe scopuri /
activități și, în același timp, furnizează mai multe ES; și (iii) legăturile de planificare și gestionare
a spațiului.
Rezultatele analizei literaturii de specialitate arată că, deși majoritatea studiilor sunt axate
pe un anumit subiect (de exemplu, schimbări climatice, conservarea biodiversității, beneficii
pentru sănătate) sau pe un tip activ de GI (de exemplu, vegetație pe marginea drumului, parcuri
urbane, coridoare verzi), implementarea GI aduce deseori mai multe beneficii diferite. Dovada
empirică asupra beneficiilor implementării GI ar necesita monitorizare specifică într-o anumită
perioadă de timp care, de cele mai multe ori, nu este realizată sau sunt disponibile doar date
parțiale. Această legătură pozitivă între GI pe de o parte, și biodiversitatea, pe de altă parte, a fost
un punct de plecare pentru analiza spațială GRETA. Maximizarea simultană a tuturor beneficiilor
posibile pentru diferitele politici ale GI sunt puțin probabile, astfel încât compromisurile trebuie
evaluate în mod strategic.
GI este cel mai adesea integrat în următoarele politici sectoriale: utilizarea terenului și
planificarea dezvoltării spațiale; managementul apei; agricultură, silvicultură și pescuit; atenuarea
și adaptarea la schimbările climatice; protecția mediului și conservarea biodiversității; și
dezvoltarea rurală. GI este mai puțin utilizată în sectoare precum: finanțe, energie, sănătate și
servicii sociale.
În GRETA, un accent specific a fost pus pe obiectivele politicii legate de biodiversitate,
schimbările climatice și reducerea riscurilor pentru producerea dezastrelor și gestionarea apelor.
Aceste trei politici au fost selectate după mai multe criterii. Din perspectiva politicilor, conservarea
și consolidarea capitalului natural este una dintre prioritățile celui de-al șaptelea program de
acțiune pentru mediu. Mai mult decât atât, schimbările climatice sunt una dintre cele mai mari
provocări cu care se confruntă lumea astăzi, fiind, de asemenea, legată de gestiunea apelor și fiind
critică pentru supraviețuirea umană și pentru multe activități economice.
Contextul național. România nu a elaborat încă strategia națională integrată pentru
infrastructură verde (GI), cum prevedea recomandarea de bază a Strategiei europene pentru
infrastructura verde. O strategie integrată pare a fi necesară, deoarece dezvoltarea economică
nesustenabilă a condus la exploatarea excesivă a resurselor naturale și la fragmentarea habitatului
în toată țara (CE, 2015). Cu toate acestea, România a sprijinit punerea în aplicare a
DirectivelorEuropene Păsări și Habitate prin înființarea rețelei Natura 2000, care acoperă peste 20
la sută din teritoriul țării.
Provocări și oportunități. O provocare de bază pentru dezvoltarea GI este faptul că
România a cunoscut o dezvoltare economică nesustenabilă în istoria recentă. În acest context, GI
poate fi văzută ca având un potențial mare în ceea ce privește motivarea conservării și restaurării
peisajelor naturale pentru multiplele beneficii sociale, economice și de mediu care ar fi disponibile.
Cu toate acestea, se pare că preocuparea constantă de a promova GI în practică este mai
puțin răspândită decât în alte țări europene. Deși există numeroase activități de cercetare acestea
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au un impact relativ mic în planificare și practică. Mai degrabă, politica GI și eforturile strategice
par a fi legate de o abordare de sus în jos și de impactul investițiilor utilizând fondurile UE.
Intervențiile specifice sunt, în general, dezvoltate de câteva instituții locale (municipalități), care
iau în considerare GI în elaborarea planurilor urbanistice sau a altor strategii. Din păcate, aceste
eforturi nu sunt coordonate prin actori regionali sau naționali și lipsesc oportunitățile de integrare
a ideilor locale și a bunelor practici. De asemenea, există o lipsă de inițiative naționale pentru
promovarea soluțiilor comune de GI, iar fragmentarea generală între autoritățile administrative
creează o lipsă de colaborare în privința GI.
Studiu de caz: Alba / municipiul Alba Iulia. GRETA a investigat 12 studii de caz (zone
urbane) care au reprezentat diferite medii spațiale, instituționale și de guvernare și care au variat
de la centre urbane la mediul rural, printre acestea numărându-se și Alba Iulia.
Analiza situației existente. Alba Iulia a fost un oraș pionier și pro-activ în ceea ce
privește dezvoltarea urbană integrată, unde principalele provocări teritoriale sunt legate de:
 Managementul zonelor urbane defavorizate social și economic
 Regenerarea spațiilor degradate din fostele zone industriale
 Îmbunătățirea nevoilor de mobilitate și în cazurile infrastructurilor învechite
 Alte provocări socio-economice:
o disparități economice micro-regionale (Alba Iulia față de zona sa periurbană)
o corelație insuficientă între strategiile locale și regionale
o rată mare de dependență demografică
o definirea unui profil economic mai precis
o tranziția de la un model economic bazat pe producție la unul nou, bazat pe inovație
o specializare inteligentă în sectoare cu o valoare adăugată ridicată
Între anii 2007 și 2013, municipalitatea a implementat un Plan de dezvoltare urbană
integrată, care a obținut rezultate importante. Municipalitatea a reabilitat cea mai mare cetate din
România (fortificația Vauban din secolul al XVIII-lea) utilizând finanțări disponibile la nivel UE,
investițiile depășind peste 50 de milioane de euro; finanțările atrase în perioada 2007-2018 au
depășit valoarea de 200 de milioane de euro (pentru dezvoltarea orașului în ansamblu). Alba Iulia
este acum o destinație turistică emergentă la nivel național și european.
În ceea ce privește rezultatele de mediu:
 Accesul populației la apă potabilă: 100%
 87% din gospodăriile conectate la sistemul de salubritate și la o nouă instalație de
tratare a apei
În ceea ce privește energia durabilă:
 au fost instalate 1700 panouri solare în 4 clădiri publice,
 iluminatul public a fost modernizat.
În ceea ce privește regenerarea urbană și calitatea serviciilor publice:
 au fost realizați 55.000 m2 de zone pietonale și de piețe publice,
 au fost realizați 20.000 m2 de locuri noi de parcare,
 au fost realizați 15 km de noi piste pentru biciclete,
 au fost realizați 4,7 km de trasee de mers,
 au fost realizate 179 piese de mobilier urban,
 au fost realizați 3410,51 m2 de trotuare, piețe publice și zone verzi,
 au fost relizate zone de agrement în suprafață de 22ha – Arboretum și Parc de aventuri,
 a fost modernizat un centru de îngrijire pentru vârstnici.
Alba Iulia este astăzi considerat un oraș pentru oameni, în care turismul și cultura sunt
factorii declanșatori ai dezvoltării pe termen lung. În acest context, municipalitatea a elaborat o
strategie integrată de dezvoltare urbană pentru perioada 2014-2023, spre un loc mai atractiv pentru
a trăi, a lucra, a investi și a vizita. Are un dublu scop i) a face din Alba Iulia un oraș verde,
inteligent, coeziv, inclusiv și competitiv. Ii) trecerea la dezvoltarea turistică a orașului nivel pe
baza rezultatelor 2007-2013.
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Potențialul infrastructurii verzi. Rețeaua GI potențială definită de proiectul GRETA
pentru județul Alba, analizează sinergiile și schimburile identificate pentru îndeplinirea mai multor
obiective. La nivelul județului Alba, rețeaua GI potențială acoperă mai mult de jumătate din
suprafața acestuia (nivelul NUTS3). Cu toate acestea, există o distribuție inegală, unde câmpia
râului Mureș este o zonă cu un potențial scăzut GI datorită agriculturii intensivă. Prin urmare, o
atenție specială ar trebui acordată acestei zone, unde pot apărea conflicte din cauza utilizărilor
mixte (agricole, infrastructuri de transport, zone rezidențiale și industriale). Ar trebui să se asigure
că potențialul existent al GI este consolidat pentru a evita fragmentarea suplimentară și pentru a
păstra echilibrul față de de utilizările mixte menționate anterior.
Figura7- Harta de prezentare a potențialei GI care servește mai multe politici

Sursa: raport GRETA, ESPON, 2019
Regiunea prezintă un nivel ridicat de conectare a ariilor protejate. Zonele protejate
reprezintă o pondere medie spre mică din totalul GI. Există o divizare clară Vest-Est. În timp ce
în partea de vest, potențialul GI este bine structurat, în sensul că asigură conectivitatea ariilor
protejate, conectivitatea din partea estică este mai slab amenințată de activitatea agricolă și de
infrastructurile diferite. Prin urmare, conectoarele de pe câmpia Mureșului trebuie consolidate
pentru a asigura o rețea GI coerentă.
În ceea ce privește potențialul GI pentru a sprijini politicile legate de biodiversitate,
schimbările climatice și reducerea riscurilor în caz de catastrofe, precum și gestionarea apei,
potențial GI și serviciile ecosistemice conexe sunt capabile să contribuie la îndeplinirea acestor
politici. Există o capacitate mai mică de a sprijini politicile privind gestiunea apei.
La nivel de oraș, aproximativ 80% din Alba Iulia este acoperită de zone urbane verzi,
deși suprafețele acestora au scăzut ușor între 2006 și 2012. Mai mult decât atât, există o bună
acoperire a GI în zona periurbană, deși este distribuit inegal. Există deja o conexiune bună a GI în
interiorul orașului și în zonele periurbane. Cu toate acestea, presiunea din agricultură și din zonele
construite necesită o atenție specifică asupra GI pentru a evita o fragmentare suplimentară. Tot în
zona peri-urbană, există unele GI cu multifuncționalitate mai mică.
S-ar putea concluziona că regiunea are condiții bune pentru implementarea unei rețele GI
multifuncționale la nivel de peisaj; există un grup mare de hub-uri (arii protejate) bine conectate
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cu potențialul de a oferi mai multe ecosisteme. Cu toate acestea, câmpia Mureșului este zona cu o
complexitate mai mare, având în vedere intensitatea utilizărilor (de exemplu, agricultura).
3.3. Patrimoniul cultural
Județul Alba are un bogat patrimoniul cultural, tangibil și intangibil, ce constituie o
resursă valoroasă de dezvoltare socio-economică, dar și o mărturie credibilă a istoriei poporului
român și înaintașilor acestuia, de-a lungul secolelor. Abordarea patrimoniului cultural în cadrul
strategiei de dezvoltare a județului are ca obiectiv inventarierea stării de consevare a acestuia și
formularea unei politici de protejare și revitalizare pe termen mediu și lung, de valorificare
durabilă și de înscriere în circuite de vizitare naționale și internaționale.
Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023, elaborată de Consiliul
Județean
Alba,
DirecțiaAmenajareaTeritoriuluișiUrbanism,esteundocumentdeplanificarestrategicăcerealizează
undiagnosticalstăriipatrimoniuluijudețean,pentruapropuneunsetdeobiectiveșiacțiunicevizează:
(a)ProtejareaintegratăapatrimoniuluiculturalconstruitaljudețuluiAlba;(b)Creștereacapacitățiide
intervenție a administrației publice județene și locale în protejarea patrimoniului; (c) Creșterea
nivelului de conștientizare și sensibilizare a populației cu privire la conservareapatrimoniului.
Analiza din secțiunea de față se bazează pe concluziile acestui document, pentru ca în
etapele următoaredinprocesulelaborăriiStrategieidedezvoltareajudețuluiAlbapentruperioada20212027 să monitorizeze stadiul implementării acțiunilor propuse și să formuleze un pachet de politici
– programe–proiecteaferentenoiiperioadedeprogramare,identificândsursedefinanțaredisponibile
în acestdomeniu.
In analiza situației actuale a patrimoniului cultural vor fi luate în considerare elemente
ale patrimoniului tangibil – monumentele istorice (conform LMI 2015), zonele protejate (conform
Legii
5/2000privindaprobareaPlanuluideamenajareateritoriuluinaţional–
secţiuneaIII„Zoneprotejate”, anexa 3), precum și elemente reprezentative pentru patrimoniul
intangibil – obiceiuri, meșteșuguri, artă populară,etc.
3.3.1. Patrimoniul tangibil
Județul Alba are înscrise în Lista Monumentelor Istorice aprobata prin Ordinul
Ministrului Culturii și Cultelor nr.2.828/2015, un număr de 686 monumente istorice clasificate
astfel:
• 202 categoria I – monumente dearheologie;
• 448 categoria II – monumente dearhitectură;
• 20 categoria III – monumente de forpublic;
• 16 categoria IV – monumentememoriale/funerare.
Repartițialorpeceledouăgrupevalorice(A–valoarenaționalășiuniversalășiB–
valoarelocală)șipe UAT este prezentată în tabelul următor. Din grupa valorică A fac parte 188
monumente, din care: 22 monumente de arheologie, 162monumente de arhitectură și 4
monumentememoriale/funerare.
Tabel 4– Monumente istorice pe categorii și pe UAT
Categorii
monumente III-III-IV (A și
B)
1017
MUNICIPIUL
ALBA IULIA
1213
MUNICIPIUL
AIUD
1348
MUNICIPIUL

Categoria I

Categoria II

Categoria III

A

B

Total

A

B

Total

5

3

8

20

72

0

16

16

12

0

0

0

9

A

Categoria IV

B

Total

A

B

Total

92

4

4

1

1

2

11

23

1

1

1

1

7

16

2

2

1

1
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BLAJ
1874
MUNICIPIUL
SEBES
1151 ORAS
ABRUD
2915 ORAS
BAIA DE
ARIES
1455 ORAS
CAMPENI
1696 ORAS
CUGIR
1794 ORAS
OCNA
MURES
8096 ORAS
TEIUS
1936 ORAS
ZLATNA
2130 ALBAC
2309 ALMASU
MARE
2381
ARIESENI
2577 AVRAM
IANCU
2988
BERGHIN
3039 BISTRA
3397
BLANDIANA
9026
BUCERDEA
GRANOASA
3459 BUCIUM

3

12

15

15

25

40

0

1

1

0

6

6

0

0

0

0

4

4

1

1

0

0

0

0

0

2

2

1

1

0

0

3

3

0

1

1

0

0

0

6

6

1

9

10

0

0

0

6

6

5

0

5

0

0

0

4

4

2

1

3

0

0

1

0

0

0

1

32

2

0

1

1
0

1

2

1

3

1

1

0

1

5

6

0

0

0

3

0

3

0

0

0

1

2

3

1

0

32

2

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

1

1

0

0

1

1

4106 CALNIC

0

8

0

8

0

0

3761 CENADE

0

3

0

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

5

0

0

3805 CERGAU
3841 CERUBACAINTI
3958
CETATEA DE
BALTA
1071 CIUGUD
4008
CIURULEASA
4188
CRACIUNELU
DE JOS
4142 CRICAU
9019 CUT
4240 DAIA
ROMANA
4268 DOSTAT
4302 FARAU
4366 GALDA
DE JOS

0

6

6

4

4

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

0

1

0

1

5

1

3

3

1

4

0

0

0

0

1

1

0

0

6

1

0

1

0

0

0

3

0

3

0

0

0

4

7

11

0

0

0

3

3

6

0

0
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4482
GARBOVA
4525 GARDA
DE SUS
4703
HOPARTA
4767 HOREA

0

4927 IGHIU
4981
INTREGALDE
5103 JIDVEI
5167
LIVEZILE
5210
LOPADEA
NOUA
5309 LUNCA
MURESULUI
5336 LUPSA

0

5577 METES

0

5700 MIHALT
5755
MIRASLAU
5826 MOGOS

10

9

0

5

4

9

0

0

0

1

0

1

0

0

10

0

9

9

0

0

0

0

1

1

1

0

9

8

5

13

0

0

0

1

1

2

0

0

1

0

1

1

4

5

9

0

0

0

3

3

1

0

1

0

0

0

6

6

1

1

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

3

5

1

1

0

5

5

0

7

7

1

1

0

5

5

0

3

3

0

12

12

1

0

1

0

0

2

6048 NOSLAC

0

3

6119 OCOLIS

0

1

6164 OHABA

0

6217 PIANU
6271 POIANA
VADULUI
6397 PONOR

0

3

6627 RAMET
6592
RAMETEA
6930 ROSIA
DE SECAS
6761 ROSIA
MONTANA
6976 SALCIUA
7044
SALISTEA
7348 SANCEL
7384
SANTIMBRU
7099
SASCIORI
7197
SCARISOARA
7810 SIBOT
7446
SOHODOL
7865 SONA
7945 SPRING

5

0

0

7

4

1

2

0

0

0

1

0

2

0

0

3

6

0

0

5

6

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

1

0

0

0

0

2

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

3

0

3

0

0

2

5

0

5

0

0

0

0

3

3

0

0

7

1

42

43

1

0

0

1

2

3

0

0

4

1

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

2
0

0

1

1

1

0

4

4

0
0

1

1

0
1

1

0

0

1

1

0

0

6468 POSAGA
6547 RADESTI

3

1

1

2

3

6

1

7

0

0

0

0

2

2

0

0
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7767 STREMT

0

8

8

6

0

0

8014 SUGAG

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

8158 UNIREA
8229 VADU
MOTILOR
8354 VALEA
LUNGA
8425 VIDRA
8826 VINTU
DE JOS
Total

1

0
0

3

5

3

0

3

3

0

0

0

1

2

3

0

0

12

0

0

0

1

1

7

5

22

180

202

163

285

448

0

20

20

3

13

16

Sursa: LMI 2015
Figura 8 - Zone construite protejate

Sursa: PATN – Secțiunea a III-Zone protejate/ Zone construite
Unitățile administrativ-teritoriale cu concentrare mare de monumente cu valoare culturală
de interes național sunt:
 Municipiile: Alba Iulia (26); Sebeș (20), Aiud (12), Blaj(9);
 Orașele: Teiuș (5); Zlatna(2);
 Comunele: Câlnic (8), Ighiu (8), Roșia Montana (7); Vințu de Jos (7); Șona (6);
Gîrbova (5); Cetatea de Baltă (5), Pianu (6), Rîmet(3).
Aceste UAT-uri intră astfel și în categoria zonelor protejate, conform Legii 5/2000
privind
aprobarea
Planuluideamenajareateritoriuluinaţional–
secţiuneaIII„Zoneprotejate”,anexa3.SecțiuneaIIIdin PATN identifică următoarele unităţi
administrativ-teritoriale ce au o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare
culturală de interesnaţional:
 Municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş;
 Oraşe: Abrud, Câmpeni, Cugir, Teiuş, Zlatna;
 Comune: Avram Iancu, Berghin, Bucium, Câlnic, Cetatea de Baltă, Ciugud, Cricău,
Daia Română, Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Ighiu, Jidvei, Lupşa, Lopadea Nouă,
Meteş, Mihalţ, Pianu, Ponor, Rădeşti, Râmeţ, Roşia Montană, Săliştea, Săsciori,
Sântimbru, Stremţ, Şona, Vadu Moţilor, Vidra, Vinţu de Jos etc.
Distribuția teritorială a celor patru categorii de monumente LMI 2015 este prezentată în
figurile următoare.
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Figura 9 - Distribuția teritorială a monumentelor categorie I în județul Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrarea datele disponibile LMI 2015 – patrimoniu.ro
Categoria I: Din cele 202 obiective arheologice, reprezentând situri arheologice, așezări,
necropole,
castre,cetățidacice,așezărifortificate,cimitire,cetățimedieval,celemaimultemonumentedeinteres
național se găsesc la Roșia Montană, în municipiul Alba Iulia și în comuna Săliștea. Cele mai
representative monumente din această categoriesunt:
 Cetatea dacica de laCăpîlna;
 Cetatea dacică de la Cetatea deBaltă;
 Cetatea dacică de la Craiva (Apoulon sauRanistorum);
 Așezarea fortificată geto-dacă de la Cugir"Cetățuia";
 Așezarea fortificată geto-dacă de la Cetatea de Baltă "DealulSântămarie";
 Așezarea fortificată geto-dacă de la Drâmbar, " Dealul Gruiet"(Zidava);
 Orașele antice de la Apulum: Colonia Aurelia Apulensis și Colonia NovaApulensis;
 Castrul Legiunii a XII-a Gemina de la AlbaIulia;
 Orașul antic Apulum (Zlatna -Pastranjeni);
 Orașul antic Brucla(Aiud);
 Castrul roman de la Cetatea de Baltă;
 Castrul roman de la Ihiu "Magulici";
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Castrul roman de la Razboieni;
Castrul de la Șugag"Varful lui Pătru";
Castrul roman de la Abrud"Cetățuia";
Așezarea romană Alburnus Maior - Roșia Montană;
Exploatările aurifere de la Alburnus Maior (Masivul Carnic, Masivul Orlea, Carpeni,
Tăul Gurii, Galeria"Cătălina Monulesti")
Cetatea medievală - Cetatea de Baltă;
Cetatea nobiliară Colțești - Rimetea;
Cetatea medievală de la Rimetea "Piatra Secuiului"
Cetatea medievală de la Săsciori"Cetate";
Cetatea medievală a Zebernicului (Valea Vintului - comuna Vințu de Jos);
Cetatea Urieșilor - Gîrbova.
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Figura 10 - Distribuția teritorială a monumentelor categorie II în județul Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrarea datele disponibile LMI 2015 – patrimoniu.ro
Categoria II: Cele mai multe monumente de interes national se află în Alba Iulia, Aiud
și Sebeș. Clasificarea monumentelor de arhitectură în funcție de tipologie se prezintă astfel:
 Ansambluri bisericești (35) din care cele mai reprezentative sunt: Ansamblul bisericii
"Buna vestire" - Grecească - Alba Iulia; Ansamblul "Palatul Episcopiei romanocatolice" - Alba Iulia; Ansamblul Mitropoliei greco-catolice - municipiul Blaj;
Ansamblul bisericii"Sf. Arhangheli"(a grecilor) - municipiul Blaj, Ansamblul bisericii
evanghelice Sebes, etc.
 Ansambluri urbane (7) – 6 în Alba Iulia, 1 în Sebeș
 Ansambluri cetăți fortificate urbane (3) - Ansamblul fortificației Cetatea Alba
Carolina(A); Ansamblul fortificației orasului Sebeș(A); Ansamblul fortificației
Cetatea Aiudului(A)
 Ansambluri cetăți fortificate rurale (2) - Ansamblul Cetății Câlnic(Burgviertel) (A monument UNESCO); Ansamblul Cetății Greavilor din Gârbova (A);
 Centre urbane (2) - Centrul istoric al localității Roșia Montană; Centrul istoric al
municipiului Sebeș
 Situl urban"Cetatea Alba Iulia"(A);
 Situl rural Câlnic(A) și Situl rural Rimetea(A);
 Castele (9) - Castelul Bethlen - Aiud; Castelul Bethlen - Haller - Cetatea de Baltă;
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Castelul MikesCisteiu de Mureș; Castelul Weselleny- Obreja; Castelul Banffi Sâncrai, Aiud; Castelul BethlenSânmiclăuș; Castel - Stremț; Castelul Eszterhazy Șard, Ighiu; Castelul Teleky - Uioara de Sus; Castelul Martinuzzi(ruine) - Vințu de
Jos
Palate (4) - Palatul Apor, azi Universitatea 1Decembrie - Alba Iulia; Palatul Episcopiei
romano- catolice, azi sediul Arhiepiscopiei romano-catolice - Alba Iulia; Palatul
Principilor, azi Cercul Militar - Alba Iulia; Fostul palat"Gisella" - Alba Iulia;
Conace (3) - Conacul Bethlen - Cut; Conacul Teleky - Uioara de Sus; Conacul
Kendeffy-Horvathsat Vurpar, Vințu de Jos
Biserici de lemn (36) - ex. Biserica de lemn "Învierea Domnului" Alba Iulia; Biserica
de lemn"Înălțarea Domnului" Arieseni; Biserica de lemn"Sf. Împarăți Constantin și
Elena" Mogoș; Biserica de lemn"Sf. Petru" Berghin; Biserica de lemn "Sf.
Arhangheli" Farău; Biserica de lem "Sf. Arhangheli" Cisteiu de Mureș; Biserica de
lemn "Sf.Arhangheli" Dealul Geoagiului; Biserica de lemn"Sf. Arhangheli" Gabud;
etc.
Biserici, mănăstiri, turnuri, clopotnițe, capele (118) - ex.:Biserica franciscană-Alba
Iulia; Biserica "Bunavestire" Alba Iulia; Biserica Sf. Treime Alba Iulia;
Biserica"Adormirea Maicii Domnului" Alba Iulia; Catedrala romano-catolica"Sf.
Mihail" Alba Iulia; Biserica"Sf. Apostoli" Abrud; Mănăstirea minorita Aiud; Biserica
reformată Aiud; Biserica "Buna Vestire- Joseni; Biserica "Cuvioasa Paraschiva"
Ampoița; Edicul pentru toacă Arieșeni; Ansamblul "biserica de piatra" Bacăinți;
Biserica evanghelică Balcaciu; Catedrala greco- catolică"Sf. Treime" Blaj; Mănăstirea
bazilienilor Blaj; Biserica evanghelică fortificată Dostat; Biserica evanghelică
fortificată Cenade; Biserica " Sf. Arhangheli" Cicău; Biserica reformată Ciumbrud;
Biserica romano-catolică Colțești; Claustrul Franciscanilor Colțești;; Biserica
"Nașterea Maicii Domnului" Feneș; Biserica "Nașterea Maicii Domnului" Galda de
Jos, etc.
Case (114) - cele mai reprezentative fiind:Casa "Nicolae Bethlen" Alba Iulia; Casa
camerală; Casa Rubin Patitia și Zaharia Munteanu; Casa de lemn sat Brădeț; Casa
parohială evanghelică sat Câlnic; Casa de lemn Păsclișa; Casa Barcsay Săliștea; Casa
Weber Sebeș; Casa de breslaș, azi sediul Protopopiatului Ortodox Sebeș; Casa Filtsch,
azi sediul Protopopiatului și Consistoriului Evanghelic Sebeș; Casa Roth Sebeș; Casa
Kohuth-Bretenstein Sebeș; Casa Heitz- Konrad Sebeș; Casa Mauksch Sebeș; Casa
Zapolya, azi Muzeul "Ioan Raica" Sebeș, etc.
Monumente de arhitectură industrială; amenajare căi de comunicație (16) - Fosta
pulberarie nr.1 -Alba Iulia; Ansamblul Calea Ferată îngusta Abrud-Vidolm; Halta
Abrud; Halta Baia de Arieș; Halta Bistra; Halta Campeni; Pod Câmpeni; Tunelul
Lunca Arieș; Halta Lupșa; Halta Ocoliș; Pod ocoliș; Pod Poșaga de Jos; Halta Roșia
Montană; Halta Sălciua; Halta Vidolm.
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Figura 11 - Distribuția teritorială a monumentelor categorie III în județul Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrarea datele disponibile LMI 2015 – patrimoniu.ro
Categoria III: Monumentele de for public sunt mai puțin reprezentate în județ. Nu există
niciun monument din clasa valorică A la această categorie, iar cele mai multe de interes local (4)
se află la Alba Iulia. Aceastea sunt: Obeliscul închinat eroilor din Regimentul 50 infanterie căzuţi
în lupta de la Custozza în 1866; Monumentul lui Ludovic Losy von Lossenau căzut la 9 noiembrie
1849 la Simeria; Obeliscul închinat memoriei lui Horea, Cloşca şi Crişan; Statuia ecvestră a lui
Mihai Viteazul.
Categoria IV: Monumentele memoriale/funerare din clasa A se găsesc la Alba Iulia Cimitirul vechi – Lipoveni; la Sebeș - Casa natală a lui Lucian Blaga din localitatea Lancrăm,
Cimitirul evanghelic din localitatea Petrești și în comuna Pianu - Cimitirul cu stâlpi funerari al
bisericii de lemn "Cuvioasa Paraschiva”.
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Figura12 - Distribuția teritorială a monumentelor categorie IV în județul Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrarea datele disponibile LMI 2015 – patrimoniu.ro
JudețulAlbadeținedouămonumenteistoriceînscriseînListaPatrimoniuluiMondialUNESC
O:Cetatea dacică de la Căpâlna și situl ruralCâlnic.
 Cetatea Câlnic, unul din monumentele de arhitectură cele mai interesante din secolul
al XII- lea, ocupă un loc special între fortificațiile ridicate de sașii transilvaneni.
Cetatea a fost restaurată de Direcția Monumentelor Istorice din România în anii 19611964. Cetatea Câlnic, împreună cu celelalte monumente istorice, formează Centrul
Cultural Internațional, patronat de Institutul de Arheologie și Istoria Artei al
Academiei Române din Cluj-Napoca și Asociația "Ars Transsilvaniae" România. În
spațiile din cetate au fost și sunt organizate mai multe expoziții documentare și de artă,
iar capela a devenit aula în care se desfășoară simpozioane, colocvii și conferințe.
 Cetatea dacică de la Căpîlna face parte împreuna cu fortificațiile Sarmisegetusa Regia,
Costești - Blidaru, Costesti- Cetatuie, Bănița și Luncani-Piatra Roșie, din salba de
fortificații ce apărau Sarmizegetusa, centru administrativ al Daciei. Cel mai probabil
a fost construită în timpul domniei lui Burebista și era rezidența unui nobil dac.
Consiliul Județean Alba, a finanțat în anul 2013 întocmirea unei documentații, parte
din proiectul de Restaurare și punere în valoare Cetatea dacică Căpîlna - sat Căpîlna,
comuna Săsciori, care are ca obiect efectuarea de lucrări de
consolidare/reabilitate/restaurare/conservare a vestigiilor arheologice cuprinse în situl
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arheologic al fortificației de pe dealul Cetății (cetadelei) și a solicitat finanțare de la
Ministerul Culturii pentru lucrările de restaurare, obiectivul fiind cuprins încă din anul
2014 în Programul Național de Restaurare. Potrivit proiectului de restaurare finanțat
și autorizat de Consiliul Județean Alba (Autorizația de construire nr.47/2013), zidurile
cetățtii de la Căpîlna ar urma sa fie reconstruite integral, iar terenul reamenajat și
consolidat. La fel, traseul de vizitare va asigura punerea în valoare a sitului, prin
realizarea de alei și poduri de acces în cetate, cu puncte de informare și semnalizare.
În exteriorul fortificației, la baza dealului aflat lângă drumul național, se va construi
un obiectiv pentru primirea turiștilor și va fi un centru pentru informare, expunere,
depozitare a vestigiilor arheologice și cercetare a monumentului. De asemenea, este
vizată și reabilitarea căii de acces și pietonale spre situl UNESCO, dar și amenajarea
unor parcări.
Incepând din 1991 și până în prezent, la inițiativa unor organizații publice sau
nonguvernamentale, s- au facut demersuri pentru a fi înscrise în Lista Indicativă a României pentru
Patrimoniul Mondial UNESCO următoarele obiective de valoare culturală deosebită:
 Centrul istoric Alba Iulia;
 Situl Rimetea;
 Situl Roșia Montană (din anul 2016 la inițiativa Asociației ARA - Arhitectura,
Restaurare, Arheologie și Asociației Alburnus Maior).
Stareamonumentelor:Numeroaseobiectivedepatrimoniuconstruitaufostsupuseînultimii
aniunor operațiuni ample de restaurare și conservare1. Cel mai important exemplu în acest sens
este reprezentat de lucrările de conservare, restaurare și punere în valoare a Sitului urban "Cetatea
Alba Iulia". Acestea au fost realizate în proporție de 80% la clădirile monumente istorice care se
află în proprietatea și/sau administrarea instituțiilor publice locale și centrale: Ministerul Culturii
- I.N.P.P. Bucure ști; Consiliul Județean Alba, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia și
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, prin alocare de fonduri de la bugetul de stat, bugetele
locale (al județului Alba și al municipiului Alba Iulia), precum și prin atragere de fonduri europene
prin POR.
Inurmalucrărilorderestaurareșiconservare,fortificațiaafostpusăînvaloare,fiindinclusăîncir
cuitul
turistic.Înacestsens,cetateaAlbaCarolinaafostîmpărțităînmaimultetraseeturistice:Traseulcelor Trei
Fortificații, Traseul Eroii Neamului Românesc, Traseul Porților, Traseul Sudic și Traseul Nordic.
În cadrul acestor trasee turistice au fost incluse atât elementele defensive ale cetății de tip Vauban,
cât
șiclădirilecuvaloareistoricădininteriorulacesteia.Refuncționalizareaspațiilordinacesteclădirieste
exemplificatăprin:
 transformarea fostului Spital militar(Spitalul de Neurologie și Psihiatrie) - AB-II-mB-00118-in primul muzeu de artă religioasă din România - MUSEIKON;
 amenajarea clădirii comisariatului - AB-II-m- B-00131 în sediul Consiliului Județean
Alba;
 amenajarea Palatului Apor - AB-II-m-A-00099 în sediul Rectoratului Universității 1
Decembrie;
 transformarea clădirii Manutanței - AB-II-m-B-00132 în hotel medieval.
Deasemeni,municipiileAiud,BlajșiSebeșaurealizatproiectepunctualedereabilitareapatrim
oniului construit, alocând anual fonduri în acest scop. Cu toate acestea, nevoia de astfel de
operațiuni este mare la nivelul județului, fiind dată de numărul mare de monumente aflate în
diferite stadii de degradare. Tabelul de mai jos prezintă un inventar al acestora și principalele
caracteristici
ale
Lista lucrărilor realizate este inclusă în Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023, elaborată de Consiliul
Județean Alba, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
1
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degradării,constituindunprimpasînprioritizareamăsurilorviitoaredeintervenție.Datăfiindvaloarea
ridicată a unor asemenea proiecte, autoritățile locale și Consiliul Județean Alba sunt interesate de
identificarea surselor de finanțare și încheierea unor parteneriate public-private, ca parte a
programelor și strategiilor culturale promovate de Ministerul Culturii și de atragerea de fonduri
nerambursabile de la UniuneaEuropeană.
Tabel 5– Monumente aflate în stare de degradare

Nr.
Crt
.

Cod LMI
2015

Denumire
monument,
datare

0

1

2

1

AB-II-aB- 00169

Casa si
poarta

2

AB-II-mB- 00107

Casa - sf.
sec.
XIX(sediul
Politiei
Locale)

3

AB-II-mB- 00109

Casa-sf. sec.
XIX

4

AB-II-mB- 00110

Casa - sf.
sec.XIX

5

AB-II-mB- 00138

Casa - sf.
sec.XIX

Amplasa
ment/
adresa
Stradă,
numar,
sat,
comună/
oraș
3

Str.
Detunata
nr. 25 Oras
Abrud

Proprietar/
administrator
Persoana fizică/juridică
Nume, prenume;
denumire
firmă/organizație
4

Persoane fizice
Mostenitorii defunctei
Dobra Elisabeta

B-dul
Ferdinand
I nr.2
Municipiu
l Alba
Iulia
B-dul
Ferdinand
I nr.7,
Municipiu
l Alba
Iulia
B-dul
Ferdinand
I, nr.11,
Municipiu
l Alba
Iulia
str.
Primaverii
nr.3,
Municipiu
l Alba
Iulia

Observatii
Scurta descriere a stării
de degradare Alte
informații - există sau nu
documentații pentru
intervenții
5
Colaps-deteriorarea si
surparea partila a
acoperisului a dus in timp,
datorita infiltratiilor, la
afectarea sructuri de
rezistenta si la demolarea
partiala a cladirii, sarpanta
care mai exista are
elemente care trebuie
inlocuite, infiltratia si
igrasia au dus la macinarea
zidariei de caramida,
invelitoarea este distrusa
aproape in intregime, fisuri
ale zidurilor si dilocarea pe
alocuri a zidariei, lipsa
jgeaburi si burlane. Nu
exista documentatii
pentru interventii de
conservare sau
restaurare

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor, cu
afectarea structurii de
rezistenta
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6

AB-II-mB- 00139

Casa - sf.
sec.XIX

7

AB-II-mB- 00143

Casa - sf.
sec.XIX

8

AB-II-mB- 00146

Casa - cca.
1900

9

AB-II-mB- 00135

Casa - inc.
sec.XX

10

AB-II-mB- 00136

Casa - sf.
sec.XIX

11

AB-II-mB- 00137

Casa - sf.
sec.XIX

12

AB-II-mB- 00148

Casa - sf.
sec.XIX

13

AB-II-mB- 00155

Casa - sf.
sec.XIX

14

AB-II-mB- 00156

Casa - sf.
sec.XIX

15

AB-II-mB- 00158

Casa - sf.
sec.XIX

16

AB-II-mB- 00144

Casa Camil
Velican

17

AB-II-mB- 00140

Casa Rubin
Patiţia şi

Str.
Primaverii
nr.5-7,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Primaverii
nr.12,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Primaverii
nr.22,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Regina
Maria nr.3,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Regina
Maria nr.5,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Regina
Maria nr.7,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Andrei
Saguna
nr.2,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Teilor
nr.8,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Teilor
nr.9,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str. Teilor
nr.11,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Trandafiril
or nr.11
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Trandafiril
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Zaharia
Munteanu

18

AB-II-mB- 00165

Casa - sf.
sec.XIX

19

AB-II-mB- 00166

Casa - sf.
sec.XIX

AB-II-mA- 00133

Palatul
Principilor,
azi Cercul
Militar sec.
XVI -XVIII

20

21

AB-II-mA00172.03

Capela
evanghelica

22

AB-II-mB- 00226

Biserica
"Din Deal"

23

AB-II-mB- 00225

Biserica
romanocatolica

24

AB-IVm-B 21077

Crucea
episcopului
Andrei
Saguna, cu
troita1897

AB-IIIm-B00411

Obelisc
inchinat
constructoril
o r soselei
Zlatna Abrud(18381865)
Cruce de
drum cu
troita 1802

25

26

AB-IVm-B21076

or nr.14,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Trandafiril
or nr.24,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Trandafiril
or nr.26,
Municipiu
l Alba
Iulia
Str.
Militari
nr.4,
Municipiu
l Alba
Iulia

Cultul evanghelic luteran

Precolaps - necesita
lucrari de reparatii la
acoperis si zidurile
exterioare, lucrari de
hidroizolatie a fundatiilor
si introducerea unui sistem
de drenaj al apelor
pluviale.Nu exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare.

Municipiul Aiud

Ruine

Municipiul Aiud

Ruine

Domeniul public Comuna
Bucium

Invelitoare deformata si
degradata si troita
degradata major

Sat Cerbu,
comuna
Bucium

Domeniu public Comuna
Bucium

Stare proastra nu a fost
niciodata restaurata

Sat
Bucium;
comuna
Bucium,
langa casa
nr.166

Domeniul public Comuna
Bucium

Stare proasta, nu a fost
niciodata restaurata

Piata
Consiliul
Europei,
nr.2, Aiud

Girbova de
Sus,
Municipiul
Aiud
Garbova
de Jos,
Municipiul
Aiud
Sat Gura
Izbitei;
comuna
Bucium,
langa casa
nr.405
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27

AB-IVm-B21081

Crucea "de
la Piata"

28

AB-IVm-B20178

Crucea " de
la Tandrau"
1878-1897

29

AB-IVm-B22079

Crucea" de
la Valea lui
Stefan"
1840-1870

30

AB-IVm-B21080

Crucea "de
la Tarau"
1840- 1870

31

AB-II-mA- 00369

Biserica
evanghelica
secx.XV
1554

Sat poieni,
comuna
Bucium,
langa casa
nr.604
Sat Valea
Negrilesii;
comuna
Bucium,
langa casa
nr.632
Sat Valea
Negrilesti;
comuna
Bucium,
langa casa
nr.838
Sat Valea
Negrilesii;
comuna
Bucium,
langa casa
nr.5615

Domeniul public Comuna
Bucium

Stare proasta, nu a fost
niciodata restaurata

Domeniu public Comuna
Bucium

Stare proasta, nu a fost
niciodata restaurata

Domeniu public Comuna
Bucium

Necesita consolidare, nu a
fost niciodata restaurata

Domeniul public Comuna
Bucium

Invelitoare degradata,
necesita consolidare la
fundatie, nu a fost
niciodata restaurata

Sat
Tatirlaua,
comuna
Cetatea de
Balta

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Precolaps - Infiltratiile si
igrasiaau dus la macinarea
zidariei de caramida,
invelitoarea este partial
distrusa, jgheaburile si
burlanele sunt rupte, fisuri
ale zidurilor si dislocarea
pe alocuri a zidariei

Sat, Cricau
nr.344,
comuna
Cricau

ASOCIATIA PENTRU
INTEGRITATE
SOCIALA - ALBA,cota
1/1, cu titlul de drept
donatie nr.1103/30.10.20
18 cu incheierea
nr.45457/30.10.2018
Sediul municipiul Alba
Iulia, str. Gheorghe Sincai
nr.12, judetul Alba

Precolaps - stare avansata
de degradare: acoperisul
prezinta elemente de
sarpanta care trebuie
inlocuite, invelitoare
partial distrusa, zidurile
prezinta fisuri, crapaturi,
dislocare pe alocuri a
zidariei, lipsa burlane

AB-II-mB- 00212

Casa
parohiala
ortodoxa(ins
tr ainata prin
vanzare)

33

AB-II-mA- 00217

Biserica de
lemn" Sfintii
Arhangheli,
1762, 1842

34

AB-II-mB- 00318

Biserica
Unitariana,
sec. XVsec.XVIII

35

AB-II-mB- 00317

Biserica de
lemn"Sfintii
arhangheli"
1775,
extinderi
1837

sat
Sanbenedi
c nr.199,
comuna
Farau

BOR - Sinbenedic

36

AB-II-aB- 00366

Ansamblul
bisericii Sf.

sat Silea
nr.11A,

BOR - Sinbenedic

32

Str. Scolii
nr.117 sat
Farau,
Comuna
Farau
Sat
Sanbenedi
c nr.113,
Comuna
Farau

BOR - Parohia Farau

Biserica Unitariana Sinbenedic

Precolaps - acoperis
deteriorat Nu exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare
Precolaps - acoperis
deteriorat Nun exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
deteriorari, unele elemente
trebuie inlocuite, la fel si
unele parti ce alcatuiesc
constructia Nu exista
documentatii pentru
interventii de conservare/
restaurare
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
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Nicolae,
sec.XVIIIXIX

comuna
Farau

37

AB-II-mB00366.01

Biserica de
lemn"Sf.
Nicolae"
1761- 1774
extindere
sf.sec. XIX

sat Silea
nr.11A,
comuna
Farau

BOR- Sinbenedic

38

AB-II-mB00366.02

Clopotnita
de lemn,
1761- 1774

Sat Silea
nr.11A,
comuna
Farau

BOR- Sinbenedic

39

AB-II-mB00365.01

Clopotnita
de lemn
1644

sat Silea
nr.18,
comuna
Farau

BOR- Sinbenedic

40

AB-II-aB- 00185

41

AB-II-mB00185.01

42

AB-II-mB00185.02

Ansamblul
Bisericii
Reformate,
sec.XIIIXVIII
Biserica
Reformata,
sec.XIIIXVI, transf.
sec.XVIII
Z|id de
incinta(frag
me nt
sec.XIIIXVI, transf.
sec.XVIII)

deriorari, unele elemente
trebuie inlocuite, la fel si
unele parti ce alcatuiesc
constructia. Nu exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
deriorari, unele elemente
trebuie inlocuite, la fel si
unele parti ce alcatuiesc
constructia. Nu exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
deriorari, unele elemente
trebuie inlocuite, la fel si
unele parti ce alcatuiesc
constructia. Nu exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
deriorari, unele elemente
trebuie inlocuite, la fel si
unele parti ce alcatuiesc
constructia. Nu exista
documentatii pentru
interventii de
conservare/restaurare

sat Benic,
comuna
Galda de
Jos

Ruine

sat Benic,
comuna
Galda de
Jos

Ruine

sat Benic,
comuna
Galda de
Jos

Ruine

43

AB-II-mA- 00216

Biserica
Ortodoxa "
Sfintii
Arhangheli
Mihail si
Gavril" 1742

sat Dealul
Geoagiului
, comuna
Intregalde

Persoana juridica - BOR

44

AB-II-aB- 00267

Ansamblul
"Bisericii
evanghelice"
(Biserica

Comuna
Garbova
sat
Garbova,

Persoana juridica Parihia
ortodoxa Garbova

Precolaps - sarpanta
trebuie inlocuita,
pardoseala trebuie
inlocuita, pictura trebuie
refacuta, mobilierul trebuie
inlocuit(trebuie restaurata
in proportie de 50%)
Precolaps - starea
acoperisului prezunta
elemente de sarpanta care
trebuie inlocuite,
infiltratiile au dus la
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ortodoxa
Garbova)

str. Telinii
nr.286

AB-II-mB00267.01

Biserica
evanghelicaa
Reciu, 1737,
sec. XII-inc.
sec.XIV,
transf. 1801

Comuna
Garbova,
sat Reciu
nr.118

Parohia ortodoxa Reciu

46

AB-II-mA- 00195

Biserica "
Adormirea
Maicii
Domnului"
(Biserica
Ortodoxa
Carpinis)

Comuna
Garbova
satul
Carpinis
nr.253

Parohia ortodoxa Carpinis

47

AB-II-aA- 00241

Biserica
Ortodoxa "
Sfantul Ilie"
1794

48

AB-II-mB- 00235

Biserica
"Cuvioasa

45

Sat
Modolesti,
Comuna
Intregalde
Sat Ighiel
nr.71,
comuna
Ighiu

Persoana juridica BOR

Biserixca Ortodoxa Ighiel

Paraschiva"
in. sec.XVIII

49

AB-II-mB- 00237

50

AB-II-aA- 00236

51

AB-II-mA00236.01

Biseerica
"Cuvioasa
Paraschiva"
Ighiub 1724,
turnclopotnita
1761
Ansamblul
bisericii
reformate
sec.XVXVIII Fosta
casa a
clopotarului
1720(sala de
rugaciune si
biblioteca
comunitara
Biserica
reformata,
fosta
biserica

macinarea zidariei pe
exterior, jgheaburile partial
distruse, dusumelele
trebuie refacute
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
elemente de sarpanta care
trebuie inlocuite,
infiltratiile au dus la
macinarea zidariei pe
exterior, jgheaburile rupte,
zidurile fisurate, zidaria
dislocata pe alocuri
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
elemente de sarpanta care
trebuie inlocuite,
infiltratiile au dus la
macinarea zidariei pe
exterior, jgheaburile rupte,
zidurile fisurate, zidarie
dislocata pe alocuri
Precolaps - turnul in forma
conica trebuie inlocuit
deasupra naosului
Colaps- starea acoperisului
- deteriorata complet,
sunt infiltratii de apa,
sarpanta este deteriorata
complet, rezistenta
afectata, fisuri ale zidurilor
si dislocarea pe alocuri a
zidariei, structura de
rezistenta este afectata.
Exista documentatii pentu
interventii de conservare si
restaurare. Pictura
interioara deteriorata.
Deteriorarea picturii
interioare in altar, naos si
pronaos datorita infiltrarii
apei, probabil inexistentei
izolatiei. Deteriorarea
tencuielilor exterioare pe
25% din suprafata
constructiei

Sat Ighiu
nr.270,
comuna
Ighiu

Biserica Ortodoxa Ighiel

Sat Ighiu
nr.327,
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Deteriorari ale fatadelor,
usoara deteriorare a
acoperisului

Sat Ighiu
nr.327
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Deteriorare fatada fara
afectarea structurii de
rezistenta
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evanghelica
- sf. sec.
XVIII
Incinta
fortificata
(ruine)
sec.XV
Casa
parohiala
reformata,
fosta casa
parohiala
evanghelica
1485 sec.XVIII
Ansamblul
bisericii
reformate
sec.XVXVIII
Biserica
reformata,
fosta
biserica
evanghelica
sec.XVXVIII
Zid de
incinta, cu
turn de
poarta sec
XV- XVIII

52

AB-II-mA00236.02

53

AB-II-mA=00236.
03

54

AB-II-aB- 00362

55

AB-II-mB00362.01

56

AB-II-mB00362.02

57

AB-II-mA- 00363

Castelul
Eszterhazy
sec.XVII

58

AB-II-mA- 00379

Ansamblul
conacului
Teleky, sec.
XVIII

59

AB-II-mA00379.01

Conacul
Teleky,
sec.XVIII

60

AB-II-mA00379.02

Anexe sec.
XVIII

61

AB-II-aA- 00241

Biserica
evanghelica
Jidvei

62

AB-II-aB- 00182

Biserica
evanghelica
Sec. XIVXIX

63

AB-II-mB00182.02

Incinta
fortificata

Sat Ighiu
nr.327
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Precolaps - deteriorari
grave, descompunere si
cadere de piatra

Sat Ighiu
nr.327
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Deteriorari ale fatadelor,
sistemului pluvial, usoara
deteriorare a acoperisului

Sat Sard
nr.168
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Buna

Sat Sard
nr.168
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Buna

Sat sard
nr.168
Comuna
Ighiu

Biserica reformata Ighiu

Precolaps - deteriorari
grave cu descompunere si
cadere de piatra

Proprietate privata
Burghelea Anca Zoe

Buna

Stefan Constantin SC
Telstey SRL

Buna

Stefan Constantin SC
Telstey SRL

Buna

Stefan Constantin SC
Telstey SRL

Buna

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Dislocarea pe alocuri a
tencuielii. Centura de
ziduri necesita reparatii

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Necesita reparatii ,
dislocarea pe alocuri a
tencuielii

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Precolaps - Necesita
reparatii urgente

Sat Sard
nr.216
Comuna
Ighiu
Sat Telna
nr.224,
Comuna
Ighiu
Sat Telna
nr.224,
Ccomuna
Ighiu
Sat
Telnanr.22
4, comuna
Ighiu
Str. Perilor
nr.15, sat
Jidvei
comuna
Jidvei
Str.
Gorunului
nr.6 sat
Balcaciu,
comuna
Jidvei
Str.
Gorunului
nr.6, sat
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sec. XVXIX

64

AB-II-mB- 00388

Ansamblul
bisericii
evanghelice

65

AB-II-mB00388.01

Biserica
evanghelica
sec. XVIXIX

66

AB-II-mB00388.02

Turn
clopotnita si
poarta

67

AB-II-mA- 00247

Biserica de
lemn
"Pogorarea
Duhului
Sfant", anul
1723

68

AB-II-aB- 00371

Cetatea
Tautului

Balcaciu,
comuna
Jidvei
Sat
Veseus,
comuna
Jidvei, str.
Veseus 28
Sat
Veseus,
comuna
Jidvei, str.
Veseus 28
Sat
Veseus,
comuna
Jidvei str.
Veseus 28
Comuna
Lunca
Muresului
, sat Lunca
Muresului,
fn."biseric
a din deal"
Sat Tauti,
comuna
Metes

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Precolaps - Necesita
reparatii urgente

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Precolaps - Necesita
reparatii

Persoana juridica Parohia
evanghelica

Precolaps - Necesita
reparatii urgente

Persoana juridica Parohia
Ortodoxa Lunca Muresului

In anul 2009 monumentul a
fost reabilitat efectuanduse lucrari de subzidire,
consolidare structura,
acoperis si tratare si
conservare lemn. Nu s-a
intervenit la pictura.

UAT Metes

Ruine

69

AB-II-mA00221.01

Biserica de
lemn"Sf.
Arhangheli"
datata din
1776, 1874 1875,
stramutata in
Gabud

Comuna
Noslac, sat
Gabud
nr.142A

BOR

70

AB-II-mA00221.02

Clopotnita
de lemn,
datata din
sec.XIX

Comuna
Noslac, sat
Gabud
nr.142A

BOR

72

AB-II-mB00221.02

Biserica de
lemn"Sf.
Arhangheli"
datata din

Comuna
Noslac, sat
Copand,
nr.9

BOR

Precolaps - acoperisul este
intr-o stare foarte avansata
de degradare, datorita
intemperiilor vremii.
Sarpanta din lemn prezinta
degradari avansate datorita
apei de ploaie, a fungilor si
mucegaiului si a insectelor
de lemn. Anumite elemrnte
ale sarpantei lipsesc,
acestea ducand la o
stabilitate precara a
acesteia, invelitoarea este
din sita si in mare parte
este distrusa. Grinzile
ltalpii de lemn ca si cele
ale peretilor preziunta
degradari in profunzime.
Pardoseala si-a pierdut
planeitatea datorita
deplasarii fundatiei de
piatra. In momentul de fata
s-a realizat o structura
temporara demontabila de
protejare a monumentului.
Colaps - Clopotnita este
intr-o stare foarte avansata
de degradare atat
acoperisul cat si stalpii de
sustinere
Precolaps - starea
acoperisului din tabla este
intr-o stare de degradare
destul de avansata. Peretii
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sec.XVII.
1856stramutata in
Copand si
modificata

73

74

75

76

AB-II-mB- 00255

Biserica de
lemn"Sf.Arh
an gheli"
datata din
1700-1783,
modificata
in 1803 si
1923

Comuna
Noslac, sat
Noslac
nr.278A

BOR

AB-II-mB- 00380

Ansamblul
Castelului
Teleky sec.
XIII-XIX

Str. Lunga
nr.41,
Uioara de
Sus - oras
Ocna
Mures

Persoana fizica

AB-II-mB00380.01

Castelul
Teleky 1742,
transf. 1869

Str. Lunga
nr.41,
Uioara de
Sus - oras
Ocna
Mures

Persoana fizica

AB-II-mB00380.02

Capela
romanocatolica
1296, transf.
sec.XV

Str. Lunga
nr.41,
Uioara de
Sus - oras
Ocna
Mures

Persoana fizica

si soclul sunt degradate din
cauza intemperiilor vremii.
Dislocari datorate
alunecarilor de teren. Este
functionala, dar pamantul a
inceput sa fuga si peretii
prezinta crapaturi evidente.
De asemenea și centura de
fundatie. Stalpii de
sustinere a pridvorului sunt
crapati, in curand se vor
rupe pentru ca pridvorul
”aluneca” cu terenul. In
interior, datorita alunecarii
terenului, partea stanga a
altarului se desface (e din
lemn imbinat).
Turla bisericii este din
scanduri de lemn care au
inceput sa se degradeze din
cauza intemperiilor vremii
si a cariilor de lemn.Peretii
bisericii sunt din blane de
lemn, acestea au inceput sa
fie si ele mancate de cariile
de lemn si sunt intr-o
continua degradare.
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
elemente de sarpanta care
trebuie inlocuite, pe alocuri
este chiar prabusita,
invelitoarea este partial
distrusa, infiltratiile si
igrasia au dus la macinarea
zidariei de caramida si a
pardoselei, fisuri ale
zidurilor si dislocarea pe
alocuri a zidariei,
jgheaburile si burlanele
sunt rupte.
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
elemente de sarpanta care
trebuie inlocuite, pe alocuri
este chiar prabusita,
invelitoarea este partial
distrusa, infiltratiile si
igrasia au dus la macinarea
zidariei de caramida si a
pardoselei, fisuri ale
zidurilor si dislocarea pe
alocuri a zidariei,
jgheaburile si burlanele
sunt rupte.
Precolaps - starea
acoperisului este precara,
infiltratiile si igrasia au dus
la macinarea zidariei de
caramida, fisuri ale
zidurilor si dislocarea pe
alocuri a zidariei
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Sat
apartinator
Cisteiul de
Mures 1A,
oras Ocna
Mures
Sat
apartinator
Cisteiul de
Mures 1A,
oras Ocna
Mures
Sat
apartinator
Cisteiul de
Mures 1A,
oras Ocna
Mures
Sat
apartinator
Cisteiul de
Mures 1A,
oras Ocna
Mures
Sat
apartinator
Cisteiul de
Mures 1A,
oras Ocna
Mures

77

AB-II-aB- 00204

Ansamblul
castelului
Mikes sec
XVIII-XIX

78

AB-II-mB00204.01

Castelul
Mikes
sec.XIX

79

AB-II-mB00204.02

Curie 1796

80

AB-II-mB00204.03

Capela
sec.XVIII

81

AB-II-mB00204.04

Hambar
secXVIII

82

AB-II-mB- 00265

Biserica
Ortodoxa
Posaga de
Sus, 1789

Posaga de
Sus nr.299,
Comuna
Posaga

BOR

83

AB-II-mA00262.01

Biserica de
lemn"Cuvio
as a
Paraschiva"

Pianu de
Sus, str.
Principala,
in cimitir

BOR - Parohia Ortodoxa
Pianu de Sus

84

AB-II-mB- 00281

Casa

85

AB-II-mB- 00283

Casa

86

AB-II-mB- 00288

Casa

87

AB-II-mB- 00290

Casa(Scoala
Germana)

Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana,
nr.326
Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana
nr.328
Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana
nr.340
Comuna
Rosia

Persoana fizica

Ruine

Persoana fizica

Ruine

Persoana fizica

Ruine

Persoana fizica

Ruine

Persoana fizica

Ruine

Precolaps - infiltratiile si
igrasia care au dus la
macinarea tencuielii si
partial a pardoselei. Nu
exista documentatii pentru
conservare.
Precolaps - invelitoarea
este partial distrusa, fara
jgheaburi si burlane, fisuri
ale zidurilor. Nu exista
documentatie pentru
conservare/restaurare.

Persoana fizica

Ruina - ziduri(fara
acoperis)

Persoana juridica - SC
RMGC SA

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor

Persoana juridica - SC
RMGC SA

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor, cu
afectarea structurii de
rezistenta

Persoana juridica - SC
RMGC SA

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor, cu
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88

AB-II-mB- 00293

Casa

89

AB-II-mB- 00305

Casa

90

AB-II-mB- 00307

Casa

91

AB-II-mB- 00309

Casa

92

AB-II-mB- 00382

Biserica de
lemn "Sf.
treime si Sf.
Proroc Ilie"

93

AB-II-mB20914.08

Halta
Salciua

94

AB-II-mA- 00314

Montana,
sat Rosia
Montana
nr.342
Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana
nr.376
Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana
nr.409
Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana
nr.547
Comuna
Rosia
Montana,
sat Rosia
Montana
nr.551
Sat Valea
Larga,
Comuna
Salciua,
nr.606
Sat Salciua
de Jos,
comuna
Salciua

afectarea structurii de
rezistenta

Persoana fizica - Apostol
Virgil

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor, cu
afectarea structurii de
rezistenta Emis
Autorizatie construire
nr.2/14.05.2019

Persoana juridica - SC
RMGC SA

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor

Persoana juridica - SC
RMGC SA

Precolaps - deteriorari
grave ale fatadelor, cu
afectarea structurii de
rezistenta

Persoana juridica(a
Bisericii Reformate???)

Ruina - ziduri(fara
acoperis)

BOR - Parohia Ortodoxa
Valea Lunga

Refacere Turla si
invelitoare acoperis;
refacere pictura

Persoana fizica - Cirebea
Florentin Iosif, comuna
Mihai Viteazu

Reabilitare cladire

Biserica de
lemn Sfintii
Arhangheli
Mihail si
Gavril 1798

Sat
Salistea
Comuna
Salistea

Proprietar: Biserica
Ortodoxa Romana Data in
administrare comunei
Salistea pentru o perioada
de 10 ani incepand cu data
de 14.06.2016

Biserica Evanghelica CA
Sebes

Persoana fizica - Airinei
Mihaela

95

AB-II-mB- 00349

Moara de
grau

Str.
Decebal,
nr.2,
Municipiul
Sebes

96

AB-II-mB- 00352

Casa
Schneider,
azi spatiu
comercial

Bd. Mihai
Vitezu
nr.3,

Precolaps - Invelitoarea
din sindrila este degradata,
peretii au iesiri din
verticala, segmentele de
cununa compromise fizicochimic si biologic,
elemente de cosoarba
degradate fizic, chimic si
biologic, etc. Exista
intocmit D.A,L,I,+P.T. de
SC PRO EMA SRL
pentru care a fost obtinut
Avizul de la Ministerul
Culturii si Identitatii
Nationale.
Precolaps - starea
tamplariei(ferestre, usi,
sarpanta, turn faina),
tencuieli si zugraveli
interioare si exterioare,
invelitoare
Precolaps - structura de
rezistenta a balconului si
structura de lemn a
etajului(partea din spate)
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Casa
Zapolya, azi
Muzeul "Ion
Raica"

Municipiul
Sebes
Bd. Mihai
Viteazu
nr.3
Municipiul
Sebes
Str. Lucian
Blaga
Municipiul
Sebes

Precolaps - tencuieli
interioare si exterioare,
invelitoare

97

AB-II-mA- 00354

98

AB-II-mB- 00336

Casa Weber

AB-II-mB- 00364

Biserica"Ad
or mirea
Maicii
Domnului"
sec.XIX

Str.
Principala,
nr.274Sibot comuna
Sibot

Biserica Ortodoxa Sibot

Biserica
unitariana

Str.
Cimitirului
nre.6, sat
Sinmiclaus
, comuna
Sona

Persoana juridica
Episcopie Unitariana

Castelul
Bethlen

Str.
Principala
nr.68, sat
Sinmiclaus
, comuna
Sona

Persoana juridica SC
JIDVEI SRL

Granar

Str.
Principala
nr.68, sat
Sinmiclaus
, comuna
Sona

Persoana juridica SC
JIDVEI SRL

Biserica
"Adormirea
Maicii
Domnului"

Str.
Pricipala
nr.118,
Valea
Sasului,
comuna
Sona

Persoana juridica
Patriarhia Ortodoxa

Ziduri crapate, igrasie,
sarpanta necesita
interventie de urgenta

Casa
sec.XVIII

Sat Vadu
Motilor
nr.38,
Comuna
Vadu
Motilor

Persoana juridica Primaria
Vadu Motilor

Precolaps - monumentul
are astazi o stare foarte
precara de conservare
datorita acoperisului de
dranita , degradat in foarte
multe locuri, umiditatii
ascensoriale, a abandonului

99

100

101

402

103

104

AB-II-mA- 00322

AB-II-mA0032.01

AB-II-mA0032.02

AB-I-mB- 00387

AB-II-mB- 00381

Municipiul Sebes

Municipiul Sebes

Precolaps - tencuieli si
zugraveli interioare si
exterioare, invelitoare,
geamuri si usi interioare
Precolaps - starea
acoperisului prezinta
elemente de sarpanta care
trebuie inlocuita,
infiltratiile si igrasia au dus
la macinarea tencuielii
exterioare, invelitoarea este
partial distrusa, jgheaburile
si burlanele sunt rupte
Precolaps - Fisuri in
ziduri, turnul bisericii are o
inclinatie din cauza
infiltratiilor, igrasie in
pereti si pardoseala,
necesita reparatii la
sarpanta si inlocuire
sindrila, consolidare
fundatie
Precolaps - Stare avansata
de degradare acoperis,
necesita inlocuire sarpanta,
tavane prabusite in unele
camere, igrasia a distrus o
parte din zidul de sud-est a
cladirii, balconul din est sa prabusit, nu exista
burlane.
Precolaps - Stare avansata
de degradare, infiltratii
care afecteaza structura de
rezistenta a cladirii.
elemente de sarpanta
degradate, nu are
jgheaburi, burlane, scarile
interioare de lemn sunt
putrezite, suprafete mari de
tencuiala deteriorate
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si spoielilor, Umezirea
materialului lemnos a
provocat aparitia atacurilor
biologice, fapt care se
observa la elementele
importante de structura. Se
poate spune ca
monumentul este in pericol
de disparitie totala in cativa
ani, prin urmare se impun
lucrari urgente de evaluare
su specialisti, de stopare a
degradarilor, de
restaurare si
refunctionalizare
AB- IIm-A00396

Biserica
"Adormirea
Maicii
Domnului"
cca.1700

AB-II-mB- 00394

Castelul
Martinuzzi(r
ui ne) 1551,
cu modif.
ulterioare

107

AB-II-aB- 00395

Manastirea
Romano
Catolica
1725

108

AB-II-mB00385.02

Claustru

109

AB-II-aA- 00393

Ansamblul
bisericii
evanghelice
sec.XIVXIX

110

AB-II-mA00393.01

Biserica
evenghelica
sec. XIVXIX

111

AB-II-mA00393.02

Zid de
incinta sec.
XIV-XIX

105

106

Str.
Bisericii
nr.18,
Vintu de
Jos
Str. Mihai
Eminescu
nr.27,
Vintu de
Jos,
comuna
Vintu de
Jos
Str. Preot
Nicolae
Maniu
nr.6, Vintu
de Jos,
comuna
Vintu de
Jos
Str. Preot
Nicolae
Maniu
nr.6, Vintu
de jos,
comuna
Vintu de
Jos
Str.
Muresului
nr.9, Vintu
de jos,
comuna
Vintu de
Jos
Str.
Muresului
nr.9, Vintu
de Jos,
comuna
Vintu de
jos
Str.
Muresului
nr.9, Vintu
de Jos ,

Biserica Ortodoxa Romana
Vintu de Jos

Precolaps - dislocare pe
alocuri a zidariei, igrasie
pe fatada din cauza
infiltratiilor

Arhiepiscopia Romano
Catolica Alba Iulia

Ruine - urme ale
monumentului istoric:
subsoluri si ziduri

Parohia Romano Catolica
din Vintu de Jos

Precolaps - infiltratiile si
igrasia au dus la macinarea
zidariei de caramida, fisuri
ale zidurilor si dislocarea
pe alocuri a zidariei

Parohia Romano Catolica
din Vintu de Jos

Precolaps - fisuri ale
zidurilor

Parohia Reformata Vintu
de jos

Precolaps - fisuri ale
zidurilor, macinarea
zidariei

Parohia Reformata Vintu
de jos

Precolaps - fisuri ale
zidurilor, macinarea
zidariei

Parohia Reformata Vintu
de Jos

A suferit trei inundatii care
au dus la deteriorarea
acestuia
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comuna
Vintu de
Jos

112

AB-II-aA- 00397

Ansamblul
bisericii
evanghelice
1300-1350,
sec. XVXVI

113

AB-II-mA00397.01

Biserica
Eevanghelic
a 1300-1350

114

AB-II-mA00397.02

Zid de
incinta sec.
XVI

115

116

117

AB-II-mB- 00398

AB-II-mB- 00399

AB-II-mA- 00218

Conacul
KendeffyHorvath sec.
XVII
Biserica
ortodoxa
"Sf. Nocolae
si Masterea
Maicii
Domnului 1770
Biserica
ortodoxa cu
hramul"Nast
er ea Maicii
Domnului" 1750

Sat Vurpar
nr.62A,
comuna
Vintu de
Jos

Parohia Reformata Vintu
de Jos

Precolaps - fisuri ale
zidurilor si dislocarea
zidariei, stare de degradare
avansata

Parohia Reformata Vintu
de jos

Precolaps - fisuri ale
zidurilor si dislocarea
zidariei, stare de degradare
avansata

Parohia Reformata Vintu
de Jos

Din cauza inundatiilor s-a
deteriorat

Sat Vurpar
nr.122,
comuna
Vintu de
jos

Comuna Vintu de Jos domeniu privat

Precolaps - jgheaburile si
burlanele sunt rupte, fisuri
ale zidurilor si dislocarea
zidariei, starea acoperisului
prezinta elemente de
saranta care trebuie
inlocuite, igrasie

Oras
Zlatna, str.
Horea
nr.23

Parohia ortodoxa nr.1
Zlatna

Este necesara refacerea
tencuielii exterioare.
Documentaia tehnica faza
DALI in curs de elaborare

Parohia Ortodoxa Fenes

Este necesara amenajarea
si conservarea interioara si
exterioara. Documentatia
tehnica faza PT elaborata.
Depusa solicitare de
finantare la CNI SA

Sat Vurpar
nr.62A,
comuna
Vintu de
jos
Sat Vurpar
nr.62A,
comuna
Vintu de
jos

Sat Fenes,
nr.72, oras
Zlatna

Sursa: CJ Alba
Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023, elaborată de Consiliul
Județean Alba, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism identifică o serie de factori de risc
la
care
sunt
supuse
monumentele,factoricedeterminădealtfelpericoluldecolapsalunoradintreobiectiveledintabelul
anterior. Aceștiasunt:
 Abandonul - Imobile părăsite, în diferite stadii de degradare, aparținând fie unor
proprietari
privați,incapabili,dinpunctdevederefinanciar,săleîntrețină,fieautoritățilorpublicelocal
e, care nu au pus în aplicare un program de reabilitare a monumenteloristorice.
 Regimul de proprietate incert - În numeroase cazuri(de la clădiri în zone protejate până
la castele sau conace), regimul de proprietate incert sau litigiile prelungite privind
drepturile de proprietate produc abandonul pe termen lung al monumenteloristorice.
 Educația deficitară a populației - Lipsa de interes din partea instituțiilor abilitate ale
statului
pentrurezolvareaproblemelorlegatederegimuldeproprietatealunormonumente,sausitur
i
istorice,sesuprapunepestedificultateadereceptaredinparteacomunitățilorlocale,înprim
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ul rând a celor rurale, a importanței conservării și protejăriiacestora.
 Scăderea demografică a comunităților locale prin migrația populației din zonele rurale
către cele urbane - În satele care își pierd locuitorii, patrimoniul rural dispare în ritmul
neutilizării
sale,peisajulculturalrarefiindușiconsistentă.(ex.caseledinȚaraMoțilorșiceledepeculmea Trascăului).
 Agresiunea prin restaurare sau intervenții inadecvate - Monumentele sunt mutilate prin
falsificare, parțială sau totală, ca urmare a unor intervenții realizate fie de
neprofesioniști în conservare-restaurare, fie sub presiunea financiară abeneficiarilor..
 Absența evaluării statistice a stării de degradare. Nu există o evaluare detaliată a
situației în care se află monumentele istorice în proces de degradare, cu atât mai puțin
a clădirilor valoroase care, deși nu sunt înscrise în Lista monumentelor istorice,
formează repere importante ale peisajuluicultural.
3.3.2. Patrimoniul intangibil
Patrimoniul intangibil cuprinde tehnici şi meșteșuguri locale, obiceiuri și dialecte locale,
muzică şi literatură orală, dans, teatru, dar și forme de organizare a vieţii sociale, evenimente, etc.,
ce pot fi identificate pe toată suprafaţa judeţului. Existența minorităţilor se reflectă în patrimoniul
intangibil, care include la capitolul diversităţii culturale, cultura minorităților.
In mediul urban, este favorizată dezvoltarea categoriilor de evenimente, inclusiv: lectură
publică şi biblioteci, arte vizuale, artele spectacolului, industriile culturale, industria filmului,
serviciile audiovizuale. Manifestările prilejuite în mediul urban (Alba Iulia, Blaj, Sebeş, Aiud) de
comemorare
a
dateloristoricedeimportanţănaţională,aunorpersonalităţiculturaleşiistorice(MihaiViteazul,Horia
Cloşca şi Crişan, Avram Iancu, reprezentanţii Scolii Ardelene, etc.) reprezintă evenimente
culturale
de
tradiţie.
IncazulmunicipiuluiAlbaIulia,patrimoniulintangibilaloraşului,identificatînartelespectacolului,est
e asociat cu o serie de evenimente comemorative (cum ar fi Ziua Naţională a României). De cele
mai
multeori,înmediulurban,oraşulesteasociatcuevenimentulcomemorativpecareîlgazduieşte,AlbaIulia fiind recunoscută ca oraşul Unirii Transilvaniei cu România, în 1918. Totodată evenimentele
adiacente pe care Alba Iulia le găzduieşte – Congresul Spiritualităţii Româneşti, încurajarea
manifestărilortradiţionale,contribuielacreştereaimportanţeioraşului,însensuldiversităţiiculturale.
In mediul rural, conservarea cadrului originar/arhitecturii tradiționale a contribuit la
prezervarea
patrimoniuluiintangibilcuprecădereînanumitezone,consideratepurtătoaredetradiţii.TaraMoţilor
este,astfel,unfocardeartăşiobiceiuripopulare,distingându-selocalităţile:AvramIancu(tradiţionala
vatră a tulnicului folosit de femei, unde se află o vestită echipă de tulnicărese); Bucium (cel mai
bogat şi mai interesant port popular românesc din această parte a ţării); Capâlna (obiceiuri legate
de
existenţaoierilor);Laz(şcoalăpopularădearte:ţesături,cusături,picturăpesticla);Săsciori(ceramică
roşie smălţuită şi nesmălţuită); Sugag (scoală populară de artă: cioplitul lemnului); Vidra (aşezare
tipic moţească, cu meşteri tulnicari şi ciubăraşi). La acestea se adaugă o paletă largă de obiceiuri
și datini specifice satului tradițional, legate de momente importante din an, sau din viața
locuitorilor, prezentate în detaliu în anexa 3.1.

Unul din meşteşugurile cu o mare dezvoltare în judeţul Alba a fost olăritul,
practicat pânǎ nu demult în centrele Săsciori, Petreşti şi Gârbova. Produsele realizate, au fost
destinate în mare parte uzului casnic. Olarii din Săsciori foloseau ca materie primă pământul din
patru locuri, amestecarea pământurilor fiind necesară pentru obţinerea calităţii şi evitarea
deformării în timpul modelării şi al arderii. Smălţuirea se făcea numai în interiorul vaselor şi la
buză, turnând în vasul respectiv o cantitate de smalţ cu care se clăteau pereţiivaselor.

Valea Sebeşului este şi astăzi dependentă de activitatea zugravilor Lazului. Din
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1962 Maria Deac Poienaru expune pe pereţii camerei de jos ai casei icoane pe sticlă adunate din
pivniţele lăzenilor şi săsciorenilor. Alături de ele, a atârnat căncee, prosoape, a aşezat un război
de
ţesut,
un
colţar,
un
dulap
de
lemn
pictat
de
bunicul
său,IlieIPoienaru,darşicâtevadintrecreaţiilesaleproprii.Crucidelemnpictatede Ilie II Poienaru şi
alte câteva doar sculptate de acesta, pregătite pentru zugrăvire, sunt păstrate cu grijă pe un raft
dincamera-muzeu.

În Ţara Moţilor, cea mai renumită zonă în ceea ce priveşte prelucrarea lemnului, sau confecţionat vase din lemn de conifere. Unii s-au specializat în dulgherit şi cioplirea lemnelor
pentru construcţii, îndeosebi a şindrilelor, alţii se porneau prin zonele de la periferia munţilor cu
cercuri
ori
numai
cu
uneltele
în
spate,
ca
dogari
ambulanţi,careconfecţionauvasedinmaterialulclienţilor.Lemnulnualipsitnicidin
împrejurimilesatelordinzoneleAlbeişiSebeşului,fiindfolositpânăastăzi,înfuncţie de calităţile sale,
la construirea caselor, acareturilor, porţilor, pieselor de mobilier şi uneltelor.
(https://www.cjalba.ro/category/cultura/patrimoniul-cultural-imaterial/).
Figura 13 - Târguri și piețe în județul Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrare date Calendarul târgurilor 2020 pentru județul Alba
Târgurile şi sărbătorile tradiţionale (Târgul de fete de la Găina, Statu la vase în lunea
Paștelui, Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, Târgul de Turism Rural de la Albac,
CununaGrâuluidelaAmpoiţa,etc.),alăturidefestivalurilecânteculuiromânesc,auorelevanţămajoră
pentru imaginea culturală naţională. Prin contribuţia pe care o aduc, ele devin relevante pentru
diversitatea culturală pe plan internaţional, promovarea lor înscriindu-se ca un obiectiv de
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dezvoltare pe agenda culturală. Târgurile de animale și de mărfuri au devenit o tradiție în județul
Alba, acestea desfășurându-se în multe localități, conform unui calendar anual stabilit.
De asemeni, organizarea de evenimente culturale de notorietate, cu participarea unor
interpreţi şi ansambluri artistice de prestigiu din România şi din alte ţări (Festivalul Internaţional
„Lucian Blaga”, Tabăra Internaţională Interart, Festivalul Strugurele de Aur, ş.a.) stimulează
creativitatea contemporană şi dialogul dintre culturi.
In completare, trebuie menționată inițiativa UNESCO “TEZAURE UMANE VII”, care
a pornit ca o inițiativă pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural
imaterial, vizând creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor
elementelor de patrimoniu cultural intangibil în cadrul comunităților din care fac parte. Persoane
cărora li s-a acordat de către UNESCO a calificativului de „Tezaur uman viu” sunt următoarele:
 Maria Deac Poenaru – icoane pictate pe sticlă – Laz, com. Săsciori (judeţul
Alba),2010;
 Constantin Perţa – prelucrarea lemnului – Ceru Băcăinţi (judeţul Alba), 2011;
 Olivia Tima – ţesut – Sălciua (judeţul Alba);
 Nicolae Muntean – iconar – Vinerea (judeţul Alba), 2013;
 Nicodim Gligor – meşter popular, prelucrarea tradiţională a lemnului – Vidra (judeţul
Alba);2014
 Nicolae Coroiu – instructor şi meşter popular (ţitere) – comuna Avram lancu (judeţul
Alba), 2014;
3.4. Zone cu resurse importante de patrimoniu antropic și natural/ construit și peisaj
Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023 pune în evidență nouă zone
cu valoare cultural identitară, bazate pe tipologia locuirii tradiționale:
1. ȚARAMOTILORAlbac,Arieșeni,AvramIancu,GîrdadeSus,Horea,PoianaVadului,Scărișoara,
Sohodol,VaduMoților,Vidra,Ciuruleasa–
încarelocuireatradiționalăacunoscutodezvoltare evolutivă de la casele de mutatură
arhaice, monocelulare, la casa cu tindă, casa cu cămară, apoi la casa cu târnaț la fațadă
și casa cuverandă;
2. SATELE DE PIATRĂ - Ceru Bacăinți, Blandiana - particularitatea caselor din aceasta
zonă fiind larga transpunere în piatră a casei cu tindă și târnaț pe latura lungă, în care
accesul se realiza din târnaț întindă
3. ȚARAAURULUI-RoșiaMontană,Bucium,AlmasuMare–
undesatelespecificmoțeștidinzonă au cunoscut schimbări majore atunci când coloniștii
(germani în mare parte) s-au stabilit în regiune ca mineri sau proprietari de mine și au
adus cu ei și obiceiurile legate de organizarea gospodariei și construireacaselor
4. VALEA ARIESULUI - Sălciua, Ocoliș, Poșaga, Lupșa, Bistra – zonă în care
majoritatea
construcțiilortradiționaleausoclusauparterrealizatdinpiatranaturală,iardeasuprasoclului,
demisolului sau parterului este un nivel realizat integral din lemn, nivel la care se gășeste
și târnațul.
5. CULMEA TRASCAULUI - Intregalde, Mogoș, Ponor, Rîmeț, Metes – cu un element
arhitectural
specific–șura,careiamulteforme–
delasurasimplădinbârnedelemn,acoperităcupaie,la
șuracugrajd(simplusaudublu),lașuracuabsidă,majoritateagospodăriilordezvoltându-seîn
jurulei.
6. SATELE SĂSESTI: Cîlnic, Cut, Dostat, Gârbova, Spring - specificitatea acestora fiind
dată în principal de caracterul lor compact și de gospodăriile de tip "închis", care
generează un peisaj rural foarte ritmat și dinamic, bogat în decorațiuni și culoripastelate
VALEA TÂRNAVELOR - Șona, Jidvei, Cetatea de Baltă, Valea Lungă, Sincel, Cenade
– cu caracteristici similare cu satele săsești, dar având un grad mai redus de ornamentare
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7.

8.

a fațadelor frecventă și având pe fronton numele proprietarului și anul deexecuție
ZONA TRASCĂULUI - Rimetea , Cricau, Ighiu – zonă în care unicitatea este dată de
existență unui număr mare de case cu valoare arhitecturală, majoriotatea caselor fiind
construite în a două jumătate a sec. XIX, într-un stil arhitectural specific, ce îmbină
influențe secuiești și germane.
VALEA SEBEȘULUI - Șugag, Săsciori, Pianu, Salistea – ce adăpostește tipologii
diverse de ocupare a terenului și gospodării cu structuri deosebite generate de relieful
variat
(satele
risipitedinzonadefânețecugospodăriicuocolîntăritșiconstrucțiisezoniere,gospodăriilecu
ocol întărit, sau ocolpătrat)
Figura14 - Zone cu valoare cultural identitară

Sursa: Strategia de protecție a monumentelor istorice 2018-2023
Această delimitare se suprapune în mare măsură peste analiza elementelor de locuire
tradițională rurală ale județului realizată în lucrarea „Arhitectură + Urbanism – Locuirea rurală
tradițională din județul Alba - Relevare și promovare valori arhitecturale tradiționale
vernaculare din județul Alba”, elaborată de SC Capital Proiect SRL, colaborator - SC Urban
Synapse SRL, partener - Uniunea Arhitecților din România, Filiala Alba, beneficiar - Consiliul
Județean Alba, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism. Scopul lucrării a fost acela de a
ilustra și sintetiza trăsăturile arhitecturale si urbanistice specifice zonelor cu valoare cultural
identitară, în vederea formulării unor reglementări de conservare a elementelor existente și de
prezervare a caracterului tradițional.
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De asemeni, în același spirit al protecției satului tradițional și al elementelor specifice
de arhitectură vernaculară, Consiliul Județean Alba a elaborat o serie de reglementări
urbanistice ilustrate pe zone, după cum urmează:
 Reglementări Urbanistice ilustrate pentru zona Munților Apuseni (comunele Bucium,
Intregalde, Mogoș, Ponor, Rîmeț)
 Reglementări Urbanistice ilustrate pentru zona Valea Arieșului (comunele Sălciua,
Ocoliș, Poșaga, Lupșa)
 Reglementări Urbanistice ilustrate pentru zona Valea Sebeșului (comunele Săsciori,
Pianu, Sugag)
 Reglementări Urbanistice pentru zona rurală cu influențe săsești (comunele Gîrbova,
Câlnic, Cut, Spring)
In vederea realizării unui demers preliminar de clasificare a peisajului (prin prisma tuturor
componentelor sale – abiotic, biotic, antropic – tangibil și intangibil), figura următoare propune o
nouă
configurație
rezultată
printrosuprapunereaproximativăpesteacestezonetradiționaleaelementelordepatrimoniunatural
șiantropic,inclusivpatrimoniulconstruiturban. Se obțin astfel 7 zone de macro-peisaj, ce combină
zonelecuovaloareculturalidentitarădeosebită, cu zone urbane, cu zone naturale deosebite, ce au un
potențial semnificativ de dezvoltare turistică. Aceste zone constituie un punct de pornire în
realizarea unui studiu specializat asupra peisajului la nivelul județului, în sensul în care peisajul
este definit prin Convenția de la Florența (2000).
Figura 15 - Zone cu resurse importante de patrimoniu antropic și natural

Sursa: prelucrare planșă proprie
Casetele următoare prezintă principalele elemente ce constituie resursele de patrimoniu
natural și antropic ale fiecărei zone cu potențial de valorificare turistică.
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2- 25.08.2020
47

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 3- Patrimoniu natural, cultural și turism

1.
ȚARAMOTILOR
UAT componente:
 URBAN -Câmpeni
 RURAL - Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Gîrda de Sus,
Horea,Poiana Vadului, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților,
Vidra,Ciuruleasa
Patrimoniu natural și
 Parcul NaturalApuseni
 Arii protejate de interes comunitar (dintre care: ROSCI0002
elemente de peisaj
Apuseni, ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa, ROSPA0087
natural:
Munții Trascăului, etc.)
 Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:
 Pesteri: Ghetarul Scarisoara (Gârda), Poarta lui Ionele
(Gârda),Dirninii (Horea), De sub Zgurasti (Gârda), Pojarul Politei
(Gârda), Hoanca Apei (Gârda), Ghetarul de la Vârtop (Arieseni),
Coiba Mica (Arieseni), Coiba Mare (Arieseni), Vârtopasu (Arieseni),
Huda Orbului, (Arieseni), Hodobana (Arieseni)
 Avene: De La Tau (Gârda); Din Sesuri (Gârda), Cu Doua Intrari
(Arieseni), Hoanca Urzicarului(Arieseni);
 Izbucuri: Politei (Gârda), Cotetul Dobrestilor (Gârda), Matisesti
(Horea), Tauzului (Arieseni);
 Chei: Ordâncusei (Gârda), Mândrutului (Gârda), Gârdisoarei(Gârda),
Albacului (Albac), Vaii Morilor (Vidra); Pojorâtei (Vadu Motilor);
Cascade: Vârciorog (Arieseni), Pisoaia (Vidra); Zugai(Albac)
 Alte atracții turistice: Rezervatie naturala de brad; Rezervația
paleontologică Dealul Cu Melci (Vidra); Piatra Hojii (Vadu Motilor);
MovileleUriasilor, Râpa Roșie
 Biserica de lemn "Nasterea Sf. Ioan Botezatorul"(Gârda);
Patrimoniu construit și
 Biserica din Ciungi (Vidra);
monumente
 Manastirea "Sf Ilie"(Albac);
emblematice:
 Biserica de lemn „Înaltarea Domnului” (Arieseni)
 Zona TaraMoților
Tipologia locuirii
tradiționale:
 Târgul de fete de pe muntele Găina (AvramIancu),
Patrimoniu imobil și
 Ziua Lemnarului (Horea);
intangibil:
 Centrul Cultural Horea, Cloșca și Crișan (Horea)
 Expoziţia etnografică (Ciuruleasa, Horea, Vidra)
 Muzeul Memorial "Avram Iancu" (Avram Iancu)
 Casa de Cultură Avram Iancu (Câmpeni)
 Muzeul "Avram Iancu", Muzeul Horea (Câmpeni)

2.
ȚARAAURULUI
 URBAN - Abrud,Zlatna,
UAT componente:
 RURAL - Roșia Montană, Bucium, AlmasuMare
 Arii protejate de interes comunitar(dintre care: ROSCI0253 –
Patrimoniu natural și
Trascău, ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului Şi Măzii,
elemente de peisaj
ROSPA0132Muntii Metaliferi
natural:
 Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:
 Chei:2.37.-Cheile Glodului, 2.38.-Cheile Cibului, 2.521.-Cheile Măzi,
(Bucium); 2.35. Cheile Runcului, , 2.529.-Cheile Ribicioarei,
 Peșteri: 2.503.-Peştera Cizmei
 2.514.-Muntele Vulcan
 2.517.-Calcarele din Dealul Măgura Piatra Despicata (Rosia
Montana); Piatra Corbului (RosiaMontana);
 Lacurile artificiale din zona RosiaMontana
 Detunata Goala (Bucium); Detunata Flocoasa(Bucium);
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 Masivul Peret (Almasu Mare), marmitele de pe valea Drascului

(Almasu Mare), masivul vulcanic Breaza (AlmasuMare)
Patrimoniu construit și
monumente
emblematice:
Tipologia locuirii
tradiționale:
Patrimoniu imobil și
intangibil:

 Galeriile romane din Masivul Cârnic (Rosia Montana), Situl

arheologic Alburnus Major (Rosia Montana); Biserica Adormirea
„Maicii Domnului” - 1741 (Rosia Montana);
 Zona Tara Aurului
 Casa Memoriala "Ion Agârbiceanu" (Bucium) „Casa Fefeleaga”
(Bucium)
 Amfiteatru Cultural (Abrud)
 Muzeul Mineritului Aurifer (Rosia Montana)
 Colecţia arheologică Zlatna
 Expoziţia etnografică (Bucium)

3.
VALEAARIESULUI
UAT componente:
 URBAN - Baia deArieș
 RURAL - Sălciua, Ocoliș, Poșaga, Lupșa,Bistra
Patrimoniu natural și
elemente de peisaj
natural:

 Arii protejate de interes comunitar dintre care: ROSCI0119






Patrimoniu construit și
monumente
emblematice:









Tipologia locuirii
tradiționale:
Patrimoniu imobil și
intangibil:

Muntele Mare, ROSCI0116 Molhașurile Capățânei, ROSCI0253
Trascău, ROSPA0087 Munții Trascăului
Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:
Pesteri: Huda lui Papara (Salciua), Poarta Zmeilor(Salciua)
Chei: 2 2.35. Cheile Runcului (Ocolis), 2.42.-Cheile Galditei si
Turcului,Pociovalistei (Ocolis), 2.34.- Posegii(Posaga)
Alte atracții turistice:Piatra de la Grosi, Padurea Vidolm (Ocolis);
Sesul Craiului, Scarita Belioara(Posaga) etc.
Biserica de piatra „Sf. Gheorghe” - monument de arhitectura -1421
(Lupsa), Manastirea Lupsa (sec. XV), Bisericile din Musca - 1767
(Lupsa), Hadarau - 1770 (Lupsa) si Valea Lupsii - 1799(Lupsa),
Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - 1798 (Salciua), Biserica de
lemn „Sf. Treime si Sf. Proroc Ilie” - 1782 (Salciua), Manastirea
Huda lui Papara (Salciua);
Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" – 1789(Posaga),
Biserica de lemn „Botezul Domnului” - sec. XVIII (Ocolis),Biserica
de lemn „Sf. Arhangheli” – 1733(Ocolis);
Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” (Baia de Aries),Biserica
din lemn „Învierea Domnului” (Baia de Aries); Manastirea Muncel
(Baia deAries)

 Zona ValeaArieșului
 Muzeul Etnografic "Pamfil Albu" (Lupsa)
 Expoziţia etnografică “Valer Butură” (Sălciua)
 Expoziţia etnografică Ocoliş

4.
MUNȚII TRASCAULUI
UAT componente:
 URBAN –
 RURAL - Rimetea, Livezile, Mirăslău, Unirea, Intregalde,Mogoș,
Ponor, Rîmeț, Metes, Galda de Jos, Stremț, Cricău,Ighiu
 Arii protejate de interes comunitar dintre care: ROSCI0253
Patrimoniu natural și
Trascău, ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0147 Padurea de
elemente de peisaj
stejar pufos de la Mirăslău, ROSCI0301, Aninișurile de pe Târlung
natural:
 Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:
 Piatra Secuiului(Rimetea)
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 Chei: Râmetului (Ramet); Pravului (Ramet), Piatra Baltii (Ramet);

Manastirii (Ramet); Valisoarei (Livezile); Plaiului (Livezile); Silosului
(Rimetea)
 Cheile Ampoitei (Metes), Cheile Glodului (Metes), Cheile Cibului,
Pietrele Ampoitei (Metes), Calcarele cu orbitoline de la Piatra
Corbului (Metes), Piatra Varului (Metes), Piatra Boului(Metes)
 Piatra Cetii si Cheile Cetii (Galda deJos), etc
Patrimoniu construit și
monumente emblematice:

Tipologia locuirii
tradiționale:
Patrimoniu imobil și
intangibil:

5.


 Fortificatie din latene si cetate din epoca medievala - Piatra Secuiului

(Rimetea), Cetatea Nobiliara Coltesti - sec. XIII-XV (Rimetea),
Manastirea Franciscana - sec. XVIII-XIX (Rimetea), Ansamblul
Bisericii Romano-Catolice - 1727 (Rimetea), Situl Rural Rimetea
(sec.XVIIIXIX), vechi exploatari miniere (fier) de laRimetea
 asezari din epoca bronzului la Pietrele Ampoitei (Metes) si Piatra
Boului (Metes), situl arheologic - Presaca Ampoiului (Metes),
ansamblul cetatii Tauti - sec. XIII-XVI (Metes),bisericaCuvioasa
Paraschiva (sec. XVII-XIX) – Metes,
 Biserica De Lemn "Adormirea Maicii Domnului"(Livezile)
 Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - sec. XVIII (Ighiu); ruina
Bisericii de piatra “Sf. Nicolae” - sec. XVII (Ighiu); Biserica
Evanghelica - sec. XV-XVIII (Ighiu); Biserica „Cuvioasa Paraschiva”
- 1724 (Ighiu); Biserica Reformata - sec. XV-XVIII(Ighiu)
 Asezari din epoca bronzului (Ighiu); Cetatea dacica Apoulon (Ighiu;
Castru de pamânt din epoca romana (Ighiu); Necropola romana
(Ighiu); Castelul Eszterhazy - sec. XVI (Ighiu); Conacul Teleky - sec.
XVIII (Ighiu); Pivnita cu bolta(Ighiu)
 Ansamblul Bisericii Reformate (sec. XIII - XVIII – Gâlda de
Jos);Biserica
„Nasterea Maicii Domnului” (1715 - Gâlda de Jos); Biserica „Sf.
Arhangheli” - sec. XVII (Gâlda de Sus); Biserica „Cuvioasa
Paraschiva” - 1782 (Gâlda de Jos);
 Biserica de lemn "Sf. Arhangheli" - sec. XV(Miraslau);
 Zona Trascăului
 Zona CulmeaTrascăului
 Festivalul cetatilor dacice(Cricau)
 Expoziţia etnografică (Cricau, Livezile, Mirăslău, Mogoș, Stremț,
Meteș )
 Muzeul Etnografic Rimetea
 Colecţia muzeală a Mănăstirii Râmeţ
 Muzeul Etnografic şi Religios (Ighiu)

VALEA MUREȘULUI

UAT componente:

Patrimoniu natural și
elemente de peisaj
natural:

 URBAN – Ocna Mureș, Aiud, Teiuș, AlbaIulia
 RURAL - Lunca Mureșului, Noșlac, Hopârta, Lopadea Nouă,

Bucerdea Grânoasă, Rădești, Mihalț, Sîntimbru, Ciugud, Vințu
de Jos, Blandiana, Ceru Băcăinți,Șibot
Arii protejate de interes comunitar dintre care:ROSCI0004 Băgău,
ROSCI0187 Pajiștile lui Suciu, ROSCI0253 Trascău, ROSPA0087 Munții
Trascăului, Piemontul Munților Metaliferi – Vințu (ROSPA0139)Mureșul
Mijlociu-Cugir (ROSCI0419), etc.
 Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:

2.29.-Taul fara fund, 2.519.-Mgura Uroiulu, Pârâul Bobii , Pădurea
Sloboda, Piatra Tomii, etc.
Patrimoniu construit și
monumente

 Cetatea Alba Carolina (Palatul Principilor, Cetatea bastionara Alba

Iulia, Castrul Roman, Muzeul Unirii, Fortareata în stil Vauban cu 7
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emblematice:








bastioane, Biblioteca Bathyaneum; Catedrala Încoronarii,Catedrala
Romano-Catolica);
Ruinile cetatii medievale Zebernic (Vintu de Jos); Castelul Martinuzzi
(1551-Vintu de Jos); Conacul Kendeffy-Horvath - sec. XVIII (Vintu
de Jos); Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1700 (Vintu de Jos);
Biserica evanghelica - 1300 (Vintu de Jos );
Situl arheologic Ciugud- Gornet (Ciugud); Situl arheologic Hallstatt
(Ciugud); Asezare neolitica (Ciugud) Necropola tumulara (Ciugud);
Biserica veche (Ciugud); Biserica Ioachim si Ana(Ciugud)
Castelul de la Sâncrai (Aiud), Castelul de la Gâmbas (Aiud), Cetatea
Aiudului (Aiud); Biserica Romano-Catolica din secolul XVIII (Aiud);
Biserica Protopopiala Greco- Catolica „Sf. Nicolae”(Aiud);
Asezare daco-romana (Radesti); Biserica reformata - sec. XVIII
(Radesti);

 Situri arheologice: Situl arheologic din epoca bronzului, hallstatt si







Tipologia locuirii
tradiționale:
Patrimoniu imobil și
intangibil:





migratiilor (Lopadea Noua); Biserica reformata - sec. XV (Lopadea
Noua); Biserica de lemn „Sf. Theodor Tiron" - 1733 (LopadeaNoua),
Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” - sec. XVIII (Hopârta); Biserica de
lemn „Sf. Arhangheli” - sec. XVIII (Hopârta); Biserica reformata
sec.XV- XVIII(Hopârta);
Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” - sec.XVII-XIX (Noslac); Biserica
de lemn „Sf. Arhangheli” - 1700 (Noslac); Biserica reformata - sec
XV (Noslac);
Biserica de lemn „Pogorârea Sf. Duh si Sf. Arhangheli" – 1723
(Lunca Muresului);
Biserica de Piatra sec. XIII (Ceru-Bacainti)
Biserica Adormirea Maicii Domnului sec. XIX (Sibot);
Zona Satele de Piatră

 Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia
 Casa de Cultura a Sindicatelor, Teatrul de Păpuși Prichindel (Alba










Iulia)
Centrul Cultural Liviu Rebreanu (Aiud)
Centrul Cultural Castel Sâncrai (Aiud)
Casa de Cultura Teius
Casa de Cultură „Ion Sângerean” (Ocna Mureș)
Cămine culturale (Ciugud, Hopârta, Bucerdea Grânoasă
Colecţia muzeală a Bibliotecii Batthyaneum, Colecţia publică din
cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Museikon, Muzeul de Artă
Religioasă "Reîntregirea", Muzeul Naţional al Unirii (Alba Iulia)
Muzeul de Istorie, Muzeul de Ştiinţele Naturii (Aiud)
Expoziţia etnografică (Ceru Băcăinți, Lopadea Nouă)

6.
PODIȘUL TÂRNAVELOR ȘISECAȘELOR
UAT componente:
 URBAN – Blaj,Sebeș
 RURAL - Fărău, Șona, Jidvei, Cetatea de Baltă, Valea Lungă,
Sincel, Cenade, Cergău, Roșia de Secaș, Crăciunelu de Jos,
Ohaba,Berghin, Spring, Dostat, Daia Romană, Cîlnic,
Cut,Gârbova
Arii
protejate de interes comunitar dintre care:ROSCI0211 Podişul
Patrimoniu natural și
Secaşelor, ROSCI0430 Pajiștile de la Tiur, ROSCI0382 Râul Târnava Mare
elemente de peisaj
între Copa Mică și Mihalț
natural:
Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:
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Patrimoniu construit și
monumente
emblematice:

 2.2.-Rapa Rosie
 Castelul Bethlen sec. XVII-XIX (Sona); Biserica reformata -

1685(Sona); Biserica unitariana - sec. XV-XIX(Sona);
 Ansamblul castelului Bethlen-Haller - sec. XVII (Cetatea de Balta);

Biserica reformata - sec. XIII - XV (Cetatea de Balta); Biserica
evanghelica - 1554 (Cetatea deBalta);
 Sit arheologic si necropola din epoca romana (Berghin); Situri
arheologice, asezari si necropole localizate în : "Gruiul Fierului",
"Gruiul Maciuliilor", "Ghezuini", "Capul Sesului", "Fata Cânepii",
"Sub vii" si "Hamboc-Ciorcobara" - epoca bronzului, fierului,
romana, migratiilor si evului mediu timpuriu (Berghin); Asezari la
Berghin din epoca bronzului timpuriu; Biserica de lemn "Sf. Petru" 1707 (Berghin);
 Conacul Bethlen - sec.XVIII(Cut);
 Cetatea Câlnic (1269 –Câlnic)
 Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” - 1762 (Farau); ansamblul
bisericii de lemn „Sf. Nicolae” - sec. XVIII (Farau); Biserica de
lemn „Sf. Arhangheli” – 1775 (Farau); Biserica unitariana - sec. XVXVIII (Farau); Biserica de lemn „Sf. Arhangheli” – 1664 (Farau);
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” - sec. XVIII-XIX (Farau);
 Biserica evanghelica - sec. XIV-XVIII (ValeaLunga);
 Biserica reformata - sec. XVI (Craciunelu deJos);
 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate - sec.XV-XIX (Jidvei);
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate - sec. XV-XVIII(Jidvei);
 Biserica de lemn "Sf. Gheorghe" - sec. XVIII-XIX (Rosia deSecas);
 Catedrala Greco – Catolica "Sf Treime" (Blaj); Biserica saseasca
(Blaj); Bisericuta Grecilor(Blaj);
 Asezare din perioada neolitic (Daia Romana) Biserica „PogorâreaSf.
Duh” - sec. XVII-XX (DaiaRomana);
 Biserica „Pogorârea Sf. Duh” - sec. XVII-XX (Daia Romana);
Biserica Evanghelica fortificata - sec. XVI-XVIII (Spring); Biserica
evanghelica- 1461 (Spring); Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”
- sec. XVIII (Spring);
Biserica Evanghelica (Sebes), Biserica Romano-Catolica "Sf.
Bartolomeu" (Sebes), Biserica ortodoxa „Adormirea
MaiciiDomnului" (Sebes); Casa Binder (Sebes), Biserica Veche
(Sebes), Biserica
„Schimbarea la fata" (Sebes), Biserica „Sf. Gheorghe" (Sebes);
Tipologia locuirii
tradiționale:
Patrimoniu imobil și
intangibil:

 Bazilica romanica - Bergkirche - sec. XIII(Gârbova);
 Zona LuncaTârnavelor
 Zona SateleSăsești
 Blaj: Teiul lui Eminescu, Stejarul lui Avram Iancu, Gradina Botanica

din Blaj, Padurea Carbunari; Câmpia Libertatii; Crucea lui Avram
Iancu; Colegiul National Inocentiu Micu – Klein; Biblioteca
documentara "TimoteiCipariu", Palatul Cultural, Muzeul
Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Greco-Catolice, Muzeul de Istorie
"Augustin Bunea"
 Centrul Cultural “Lucian Blaga”, Muzeul Municipal "Ioan Raica"

(Sebeș)
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 Expoziţia etnografică (Berghin, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă,

Daia Romană, Cut, Fărău, Jidvei, Roșia de Secaș, Spring)
7.
MUNȚIIȘUREANU
UAT componente:
 URBAN –Cugir
 RURAL - Șugag, Săsciori, Pianu,Salistea
Patrimoniu natural și
elemente de peisaj
natural:

Patrimoniu construit și
monumente
emblematice:

Tipologia locuirii
tradiționale:
Patrimoniu imobil și
intangibil:

Arii protejate de interes comunitar dintre care:ROSCI0085Frumoasa
ROSPA0043 Frumoasa
Rezervații naturale, monumente ale naturii dintre care:
 2.46Luncile Prigoanei, 2.6MasaJidovului
 Rezervatia Naturala Oul Arsitei de la Recea(Salistea),
 Cheile Lazului (Sasciori), Padurea de pini din Laz (Sasciori), Piatra
Zmeilor (Sasciori), Gaura Zmeilor (Sasciori), Slemea Tonii(Sasciori),
 LacuriledeacumulareTausiOasa,;Pintenii din Coasta Jinei;
 Mănăstirile Oasa, Tetu Sugag
 Cetatea dacica –(Capâlna)
 Situl arheologic Pianu de Jos; Biserica Evanghelica sec. XIII-XV
(Pianu de Jos); Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - 1780 (Pianu
deSus);
 Situl arheologic Tartaria; Casa Barcsay sec. XVIII(Salistea)
 Zona valea Sebeșului
 Scolile populare de mestesuguri de la Laz(Sasciori)
 Centrul Cultural Cugir
 Expoziţia etnografică (Șugag, Săsciori, Pianu, Salistea)
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3.5. Infrastructura, activitățile/ evenimentele și serviciile culturale
Infrastructura culturală a Județului Alba este alcătuită din biblioteci, muzee și colecții
publice, instituții sau companii de spectacole sau concerte, precum și case de cultură sau cămine /
centre culturale. Distribuția instituțiilor de cultură la nivel județean indică o acoperire
satisfăcătoare a bibliotecilor și a caselor de cultura / căminelor culturale acestea fiind prezente în
aproape toate UAT-urile componente (cu excepția comunei Crăciunelu de Jos).
Biblioteci:In anul 2018 erau înregistrate 201 biblioteci, dintre care 56 publice, în scădere
față de anul 2013 (când erau înregistrate 230 de biblioteci, din care 69 publice). La nivel de UAT,
municipiul Alba a înregistrat cea mai mare pierde (la nivelul bibliotecilor școlare) în perioada
2013 - 2018, rămânând cu 23 de unități față de 29, fiind urmat de municipiul Blaj și orașul Abrud
care au pierdut câte 2 unități fiecare. Cele mai multe biblioteci sunt concentrate în mediul urban –
respectiv 74 de unități, restul fiind dispersate în mediul rural, unde media bibliotecilor este 2 unități
/ UAT (cu un maxim de 6 unități în comuna Ighiu și de 5 unități în Comuna Săsciori). O tipologie
și o repartiție a bibliotecilor la nivel de UAT este prezentată în tabelul următor.
Tabel 6. Repartiția bibliotecilor pe UAT
LOCALITATE
A

DENUMIRE BIBLIOTECĂ

Nr

Biblioteci
județene

Alba Iulia

Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga"
Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga"
FILIALA CETATE

1

1

1

1

Alba Iulia

Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga"
FILIALA AMPOI

1

1

Alba Iulia

Biblioteca Județeană
„Lucian Blaga"
FILIALA CENTRUL DE
ZI PENTRU VÂRSTNICI

1

1

Alba Iulia

Bibliotecii Universităţii „1
Decembrie 1918" din Alba
Iulia

1

Alba Iulia

Biblioteca Batthyaneum

1

Aiud

Biblioteca Municipală
,,Liviu Rebreanu”
Biblioteca Municipală
,,Lucian Blaga”
Biblioteca Municipală
,,Școala Ardeleană”
Biblioteca Orășenească
Biblioteca Orășenească
Biblioteca Orășenească ,,Dr.
Lazăr Chirilă”
Biblioteca Orășenească
,,Avram Iancu”
Biblioteca Orăşenească
Cugir
Biblioteca Orășenească
,,Sava Albescu”
Biblioteca Orășenească
,,Mircea Cenușă”
Biblioteca Comunala

1

1

1

1

1

1

Alba Iulia

Sebeș
Blaj
Teiuș
Abrud
Baia de Arieș
Câmpeni
Cugir
Zlatna
Ocna Mureș
Albac

Biblioteci
municipale

Biblioteci
orășenești

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

Biblioteci
comunale

Biblioteci
școlare

1
1

1
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Almașu Mare
Arieșeni
Avram Iancu
Berghin
Bistra
Blandiana
Bucium
Bucium
Cenade
Cenade

Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Bibiotecă Școlară
Biblioteca Comunala
Bibioltecă școlară

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Ceru Băcăinți
Cergău
Cetatea de Baltă
Ciuruleasa
Câlnic
Cricău
Crăciunel
Ciugud
Cut
Daia Româna
Doștat
Fărău
Galda de Jos
Gârbova
Gârda
Hopârta
Horea
Ighiu
Ighiu
Întregalde
Întregalde

Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Bibioteca Școlară
Biblioteca Comunala
Bibioteca Școlară

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jidvei
Livezile
Lopadea Nouă
Lunca
Mureșului
Lupșa
Meteș
Meteș

Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala

1
1
1
1

1
1
1
1

Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Bibilotecă Școlara

1
1
4

1
1

Mirăslău
Mihalț
Mogoș
Noșlac
Ocoliș
Ohaba
Pianu de Sus
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Rădești
Rimetea
Râmeț
Roșia Montana
Roșia de Secaș

Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1

5
1
1

4
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Sălciua
Săliștea
Săsciori
Scărișoara
Sâncel
Sântimbru
Stremț
Sohodol
Șibot
Șona
Șpring
Șugag
Unirea
Vadu Moților
Valea Lungă
Vidra
Vințu de Jos

Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala
Biblioteca Comunala

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sursa: CJ Alba (2020)
Așezăminte culturale:La nivel local, un rol important îl au așezămintele culturale – case
de cultură și cămine culturale, acestea fiind amplasamentele principale pentru diseminarea
activităților culturale. Distribuția lor teritorială este sintetizată în tabelul următor.
Tabel 7. Așezăminte culturale
LOCALITATEA
Alba Iulia
Alba Iulia
Aiud
Sebeș
Teiuș
Blaj
Aiud
Campeni

nr
1
1
1
1
1
1
1
1

DENUMIRE
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Casa de Cultura a Sindicatelor
CENTRUL CULTURAL L REBREANU
Centrul Cultural “Lucian Blaga”
Casa de Cultura Teius
Palatul Cultural
Centrul Cultural Castel Sâncrai
Casa de Cultură Avram Iancu

Cugir

1

Centrul Cultural Cugir

Ocna Mureș
Abrud
Baia de Arieș
Berghin
Berghin
Bistra
Bucerdea Grânoasă
Bucium
Bucium
Bucium
Bucium
Câmpeni
Cenade
Cergău
Ciugud
Ciugud
Ciugud
Ciugud
Ciugud
Daia Română

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Casa de Cultură „Ion Sângerean”
Amfiteatru Cultural
Casa de cultura
Cămin Cultural - Ghirbom
Cămin Cultural
Cămin Cultural în construcție
Cămin Cultural
Cămin Cultural - Cerbu
Cămin Cultural -Bisericani
Cămin Cultural -Izbita
Cămin Cultural -Poieni.
Casa de Cultură Avram Iancu
Cămin Cultural
Caminul cultural Cergau Mare
CĂMIN CULTURAL DRÎMBAR
CĂMIN CULTURAL HĂPRIA
CĂMIN CULTURAL LIMBA
CĂMIN CULTURAL ȘEUȘA
CĂMIN CULTURAL TELEAC
caminul cultural
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Doștat
Cut
Hopârta
Hopârta
Hopârta
Hopârta
Hopârta
Horea

1
1
1
1
1
1
1
1

cămin cultural
camin cultural
camin cultural
camin cultural - Silivaș
camin cultural-Spălnaca
camin cultural- Turdaș
camin cultural - Vama Seacă
Căminul Cultural sat Giurgiuț

Horea
Horea
Horea
Întregalde
Întregalde
Jidvei
Meteș

1
1
1
1
1
5
7

Căminul Cultural sat Trifești
Căminul Cultural sat Mătișești
Centrul Cultural Horea, Cloșca și Crișan
Cămin Cultural
Cămin Cultural - Necrilesti.

Sursa: CJ Alba
In perioada 2012 – 2019, infrastructura așezămintelor culturale a fost reabilitată în
următoarele localități: Arieșeni, Baia de Arieș , Câmpeni, sat Hăpria, sat Limba, sat Teleac, sat
Seusa, sat Totoi - comuna Sântimbru, sat Geoagiu de Sus, sat Geomal, sat Feneș - Comuna Șpring,
sat Vingard, sat Șugag, sat Unirea II, sat Lodroman, sat Lunca, sat Valea Mica, sat Acmariu, sat
Blandiana, Sat Bucium, sat Cerbu, sat Izbita, sat Muntari, sat Poieni, Sat Cergău Mic, Sat Ciugud,
sat Ciuruleasa, sat Vinerea, Sat Izvoarele, sat Dârlești, sat Ighiu, Sat Livezile, comuna Lopadea
Noua, sat Pianu de Jos, sat Pianu de Sus, sat Săliștea, Sat Iclod, Sat Panade , Sat Sântimbru, Sat
Daia Română, sat Vadu Moților. (sursa: http://www.cni.com.ro/proiecte/)
Alte facilități culturale care se regăsesc pe teritoriul județului Alba cuprind 5 instituții și
companii de spectacole sau concerte (localizate în municipiul Alba Iulia) și 57 de muzee și colecții
publice la nivel județean dispersate pe teritoriile a 57 din UAT-urile componente. Distribuția
teritorială a acestora este detaliată la nivel de UAT, în tabelul următor.
Tabel 8. Muzee și expoziții
LOCALITATEA
AIUD, jud. Alba
AIUD, jud. Alba
ALBA IULIA, jud. Alba
ALBA IULIA, jud. Alba
ALBA IULIA, jud. Alba
ALBA IULIA, jud. Alba
ALBA IULIA, jud. Alba
BERGHIN, com. BERGHIN, jud. Alba
BIIA, com. ŞONA, jud. Alba
BLAJ, jud. Alba
BLAJ, jud. Alba
BRĂDET, com. RÂMEŢ, jud. Alba
BUCERDEA VINOASĂ, com. IGHIU,
jud. Alba
BUCIUM ŞASA, com. BUCIUM, jud. Alba
CÂMPENI, jud. Alba
CÂMPENI, jud. Alba
CENADE, com. CENADE, jud. Alba
CERGĂU MARE, com. CERGĂU,
jud. Alba

DENUMIRE
Muzeul de Istorie
Muzeul de Ştiinţele Naturii
Colecţia muzeală a Bibliotecii
Batthyaneum
Colecţia publică din cadrul Universităţii „1
Decembrie 1918”
Museikon
Muzeul de Artă Religioasă "Reîntregirea"
Muzeul Naţional al Unirii
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Muzeul Arhiepiscopiei Majore a Bisericii
Greco-Catolice
Muzeul de Istorie "Augustin Bunea"
Expoziţia etnografică
Muzeul Etnografic şi Religios

PROFIL
Istorie
Ştiinţele naturii
Carte veche

Expoziţia etnografică
Muzeul "Avram Iancu"
Muzeul Horea
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică Cergău Mare

Etnografie
Memoriale
Istorie
Etnografie
Etnografie

Arheologie
Artă religioasă
Artă religioasă
Arheologie
Etnografie
Etnografie
Artă religioasă
Istorie
Etnografie
Etnografie
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CERU BĂCĂINŢI, com. CERU
BĂCĂINŢI, jud. Alba
CETATEA DE BALTĂ, com. CETATEA
DE BALTĂ, jud. Alba
CIURULEASA, com. CIURULEASA,
jud. Alba
CRICĂU, com. CRICĂU, jud. Alba
CUT, com. CUT, jud. Alba
DAIA ROMÂNĂ, com. DAIA ROMÂNĂ,
jud. Alba
DEAL, com. CÂLNIC, jud. Alba
FĂRĂU, com. FĂRĂU, jud. Alba
GÂRBOVA, com. GÂRBOVA, jud. Alba
GHEŢARI, com. GÂRDA DE SUS,
jud. Alba
HOPÂRTA, com. HOPÂRTA, jud. Alba
HOREA, com. HOREA, jud. Alba
INCEŞTI, com. AVRAM IANCU, jud. Alba
JIDVEI, com. JIDVEI, jud. Alba
LANCRĂM, com. SEBEŞ, jud. Alba
LEORINŢ, com. RĂDEŞTI, jud. Alba
LIVEZILE, com. LIVEZILE, jud. Alba
LOPADEA NOUĂ, com. LOPADEA
NOUĂ, jud. Alba
LUPŞA, com. LUPŞA, jud. Alba

Expoziţia Etnografică

Etnografie

Expoziţia Etnografică

Etnografie

Expoziţia Etnografică

Etnografie

Expoziţia Etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică

Etnografie
Etnografie
Etnografie

Expoziţia Etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Peştera şi Gheţarul de la Scărişoara

Etnografie
Etnografie
Etnografie
Ştiinţele naturii

Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Muzeul Memorial "Avram Iancu"
Expoziţia etnografică
Casa Memorială "Lucian Blaga"
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică

Etnografie
Etnografie
Memoriale
Etnografie
Memoriale
Etnografie
Etnografie
Etnografie

Muzeul Etnografic "Pamfil Albu"

MIHALŢ, com. MIHALŢ, jud. Alba
MIRASLĂU, com. MIRASLĂU, jud. Alba
MOGOŞ, com. MOGOŞ, jud. Alba
OCOLIŞ, com. OCOLIŞ, jud. Alba
PIANU DE JOS, com. PIANU, jud. Alba
RÂMETEA, com. RÂMETEA, jud. Alba

Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică Ocoliş
Expoziţia etnografică
Muzeul Etnografic Râmetea

RÂMEŢ, com. RÂMEŢ, jud. Alba
ROŞIA DE SECAŞ, com. ROŞIA DE
SECAŞ, jud. Alba
ROŞIA MONTANĂ, com. ROŞIA
MONTANĂ, jud. Alba
SĂLCIUA, com. SĂLCIUA, jud. Alba
SĂLIŞTEA, com. SĂLIŞTEA, jud. Alba
SĂSCIORI, com. SĂSCIORI, jud. Alba
SÂNCEL, com. SÂNCEL, jud. Alba
SEBEŞ, jud. Alba

Colecţia muzeală a Mănăstirii Râmeţ
Expoziţia etnografică

Etnografie şi istorie
locală
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie şi istorie
locală
Artă religioasă
Etnografie

Muzeul Mineritului Aurifer

Ştiinţă şi tehnică

Expoziţia etnografică “Valer Butură”
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Muzeul Municipal "Ioan Raica"

STREMŢ, com. STREMŢ, jud. Alba
ŞARD, com. IGHIU, jud. Alba
ŞPRING, com. ŞPRING, jud. Alba
ŞUGAG, com. ŞUGAG, jud. Alba
ŢELNA, com. IGHIU, jud. Alba
UNIREA, com. UNIREA, jud. Alba
VADU MOŢILOR, com. VADU
MOŢILOR, jud. Alba
VIDRA, com. VIDRA, jud. Alba
ZLATNA, jud. Alba
Presaca Ampoiului, loc Metes

Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică
Expoziţia etnografică

Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie şi istorie
locală
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie
Etnografie

Expoziţia etnografică
Colecţia arheologică Zlatna
Expoziție etografica

Etnografie
Arheologie
Etnografie

Sursa: CJ Alba
Evenimente și activități culturale: Unul din principalii promotori ai vieții culturale la
nivel județean este Consiliul Județean Alba, care organizează și finanțează evenimentele culturale,
oferta județului fiind diversificată printr-o serie de manifestări ce au / au avut loc periodic, anual
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2- 25.08.2020
58

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 3- Patrimoniu natural, cultural și turism

sau singular, fiind adresate atât locuitorilor, cât și vizitatorilor / turiștilor. Consiliul Județean Alba
finanțează activități cultural-educative organizate de Biblioteca Județeană Lucian Blaga, Muzeul
Național al Unirii, Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia, Centrul de Cultura Augustin Bena.
Agenda evenimentelor județului Alba pe anul 2020 este prezentată în anexa 3.2.). O distribuție
teritorială a principalelor evenimente (conform https://alba24.ro/) este detaliată în tabelul următor.
Tabel 9- Distribuția teritorială a evenimentelor culturale detaliată la nivel de UAT,
2020
Abrud
Cugir
Manifestare culturală dedicată martirilor
Festivalul “Toamna Cugireană” Ediția A IX A
neamului Horea, Cloșca și Crișan
Caravana Literară “Scriitori În Școală”
Concert colinde “Din suflet pentru suflet”
Câmpeni
Festivalul Național de Folclor ”Inimi fierbinți
Festivalul Național De Folclor “Sus, Sus, Sus,
în țara de piatră”
La Moți, La Munte”
Ziua Internațională a Cititului
Ocna Mureș
Abrudul Citește și Marșul Cărții și al
Festivalul Național De Folclor “Mureș, Pe
Cititorului
Marginea Ta”
Aiud
Sebeș
Ziua Rozelor | Ciumbrud
Festivalul Internațional “Lucian Blaga”
Festivalul Internațional De Folclor
Lancrăm – Sebeș, Ediția A XXXIX-A3
Zilele Muzicale “Carl Filtsch”
Alba Iulia
Târgului Grădinarului Ediția A - XI - A
Festivalul Național De Folclor “Felician
Noaptea Muzeelor | Muzeul Național Al Unirii Fărcașiu
Târgul De Carte Alba Transilvana, Ediția A
Zlatna
XII-A
Festivalul Național De Interpretare A
Festivalul Internațional De Literatură “AlbRomanței “In Memoriam Valer Ponoran”
Umor” | Casa De Cultură A Sindicatelor
Festivalul Internațional De Film Etnografic
Gala Poeziei Românești Contemporane – Lista Albac
Lui Manolescu |
Târgul De Turism Rural
Noaptea Cercetătorilor | Septembrie
Avram Iancu
Târgul Apulum Agraria Ediția A XXVIII A
Târgul De Fete De Pe Muntele Găina
Festivalul Național De Folclor “Strugurele De Festivalul De Tradiții Și Obiceiuri “Cultură
Aur”
Pentru Cultură”
Colocviile Romanului Românesc Contemporan Bucium
Colocviul Tinerilor Scriitori – 6 Octombrie
Festivalul De Tradiții Și Obiceiuri “Cultură
Reconstituirea Marii Adunări Naționale De La Pentru Cultură”
Alba Iulia – Spectacol
Ciugud
Ziua Încoronării Expoziția “Imagini Ale
Festivalul De Tradiții Și Obiceiuri “Cultură
Regalității Române În Patrimoniul Muzeului
Pentru Cultură”
Național Al Unirii Alba Iulia”
Cricău
Festivalul Național De Muzică Folk “Ziua De
Festivalul Cetăților Dacice
Mâine”
Horea
Gala Performerilor (Elevi Olimpici Și
Ziua Lemnarului
Profesori)
Tabăra Națională De Sculptură “Dâmbul Lui
Gala Sportului
Gâf”
Ziua Națională A României
Jidvei
Best Of Business
Festivalul Național De Folclor “Strugurele De
Concert Tradițional De Colinde
Aur”

una dintre cele mai longevive manifestări cultural-ştiinţifice de profil din România – pentru informații suplimentare
se poate consulta site-ul https://www.cclbsebes.ro/festivalul-international-lucian-blaga/
3
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Lăutarii De Ieri Și De Azi – Concert Muzică
Lăutărească
Festivalul Internațional De Teatru “Povești”
Blaj
Blaj Alive
Câmpia Libertății De La Blaj Festivalul De
Tradiții Și Obiceiuri “Cultură Pentru Cultură”
Festivalul Cultural “Augustin Bena” Ediția I
Sărbătoarea Mierii Ediția A XII A
Șugag2
Zi-i bade cu fluiera și Statu’ la vase în Lunea
Paștelui
Sursa: https://alba24.ro/calendarul-evenimentelor-2020-in-alba-festivaluri-spectacoletarguri-si-concerte-finantate-de-consiliul-judetean-753556.html
Preocuparea Consiliului Județean Alba pentru promovarea culturii locale se reflectă și
prin proiectele culturale aflate în desfășurare (https://www.cjalba.ro/category/cultura/proiecteculturale/):
• Indrumar pentru copii – proiect ce îşi propune să revalorifice legătura dintre cercetare
şi educare, prin realizarea unor produse cu finalitate educaţională, non-formală şi prin
iniţierea unor activităţi care să-i implice atât pe cei tineri, cât şi factorii de decizielocală;
• ExpozițiietnograficeînmediulruralaljuețuluiAlba–
avândcaobiectivintroducereaîncircuitul judeţean şi naţional a valorilor culturale şi
comunicarea
lor
publică,
element
esenţial
în
promovareaidentităţiişidezvoltăriispiritualeacomunităţilorlocale;promovareadinpunctd
e vedere turistic şi cultural al judeţului Alba prin utilizarea eficientă a tuturor metodelor,
mijloacelor şi resurselor umane oferite de funcţionarea expoziţiiloretnografice;
• Atitudine şi implicare, patrimoniul cultural al judeţului Alba – vizând organizarea de
cursuri
teoreticeşipracticeprivindgestionareaşivalorificareabunurilordepatrimoniucultural,avân
d ca public ţintă reprezentanţii cultelor religioase, deţinători de bunuriculturale;
• Patrimoniul de acasa – promovând cunoaşterea mostenirii culturale din mediul rural
prin organizarea unor ateliere tematice in centrele catehetice, dedicate copiilor
sitinerilor.
3.6.Turism
3.6.1. Resurse turistice ale județului Alba
Resurse turistice naturale: Resursele turistice naturale ale județelui Alba sunt
constituite din următoarele obiective, care pot sta la baza dezvoltării turismului, după cum
urmează:
• Lacurile și râurile bogate în pește: județul deține suprafețe acvatice importante pentru
practicarea activităților de pescuit recreativ sau sportiv. Astfel, AJVPS Alba are
autorizație pentru pescuit în diverse zone piscicole naturale ale județului (râurile
Târnava Mare, Târnava Mică, Mureș, Arieș, Cugir, Sebeș – de pe teritoriul județului
Alba,
precum
și
pe
diverse
lacuri
naturale(IezerulIghiel)sauartificiale.Înjudețexistănumeroasealtebălțiprivate,undese
poatepracticapescuitul:Pâclișa,Todor,BălțileluiSandu,Răhău,Chereteu,Jidvei,Daia,Doș
tat, Noșlac, Războieni, Crăciunel, Oarda de Susetc.
• Fauna:obunăpartedinfaunăconstituiefondulcinegeticaljudețului.AJVPSîmpreunăcuD.S
.
2

Sursa: Primăria Șugag
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•

•

•
•
•

Albagestioneazăzecidefonduridevânătoareșioferăserviciiîndomeniulvânatului(închirier
i de arme, cabane de vânătoare etc.) pentru membrii cluburilor de profi din județ și
turiști. De asemenea, fauna poate face obiectul activităților de cercetare, observare
saufotografiere.
Rezervații naturale de interes național, județean sau local: În județul Alba există
Rezervaţia Detunatele din Munţii Apuseni. Aceasta reprezintă o rezervaţie geologică
unică în ţară datorită piscurilor sub forma unor coloane hexagonale de bazalt. Numele
Detunatelor provine de la sunetele pe care le fac bolovanii la momentul desprinderii din
masiv şi al căderii la bazaversantului.
Zonele cu peisaje naturale pitorești: peșterile deosebite și atractive (Huda lui Papară,
Vânătările Ponorului), cheile (Cheile Aiudului, Cheile Râmețului, Cheile Întregalde,
Cheile
Ampoiței),stânci,cascadecaresuntprezentepeteritoriuljudețuluidatorităprezențeituturor formelor de relief
(Cascada Pişoaia şi Dealul cu melci). De asemenea, interes turistic sporit reprezintă și
ariile protejate botanice, paleontologice, geologice (Râpa Roșie –rezervație geologică
și floristică, unica de acest fel dinRomânia).
GheţaruldelaScărişoaraesteceamaimarepeşterăcugheaţădinRomâniaşiprintrepuţinele
din lume situate la această altitudine, fiind unică în Sud-EstulEuropei.
Monumente ale naturii – de ex. Stejarul lui Avram Iancu sau Teiul lui Eminescu
dinBlaj.
Resurse naturale balneoclimaterice: la Ocna Mureș, primăria orașului și Consiliul
Județean derulează o investiție de peste 8,4 mil. euro într-o stațiune balneo-climaterică
care să conțină centru de recuperare, sănătate, agrement și înfrumusețare. Aceasta va
continua tradiția fostelor băi sărate și ale ștandului din oraș, care nu mai funcționează
înprezent.

Resursele turistice antropice: Obiectivele turistice antropice care pot contribui
semnificativ la dezvoltarea turismului din județul Alba sunt:
 CetateaVaubandinAlbaIulia,careseîntindepeosuprafațădepeste100hașiesteunadintr
e cele mai mari cetăți construite în acest stil din sud-estul Europei. În interiorul cetății
se
află
celemaiimportanteobiectiveturisticealemunicipiuluiAlbaIulia:BibliotecaBatthyaneum
din Alba Iulia, (se află manuscrise și cărți foarte rare la nivel european și mondial);
Catedrala
romano-catolică”Sf.Mihail”–
celmaivalorosmonumentalarhitecturiimedievaletimpuriidin
Transilvania,
cu
sarcofagul lui Iancu de Hunedoara; Muzeul și Sala Unirii; fostul Comisariat și
Manutanta (astăzi Hotelul Medieval); Capela Lazo – din Epoca Renașterii; Statuia
Ecvestră a lui Mihai Viteazu; Catedrala Ortodoxă a Reîntregirii; Palatul Aporetc.
 Minele romane de la Roșia Montană, care adăpostesc Muzeul Mineritului și minele
romane – relevă o vastă moștenire istorică a românilor de la Imperiul Roman.
Împreună cu Galeria Romană – amenajată în scop turistic, expozițiile în aer liber,
bisericile de diferite rituri și arhitectura clădirilor din localitate, localitatea Roșia
Montană este o atracție de importanță europeană, astfel încât au fost deja demarate
procedurile pentru înscrierea sa în patrimoniul UNESCO.
• Vestigii arheologice – în special Vestigiile castrului roman Apulum, unde a fost
descoperit
un
basoreliefdinmarmură,înapropriereaCetății,,AlbaCarolina’’;CetateamedievalăaSebeș
ului, din care se mai păstrează 6 turnuri și fragmente dezid;
 Castele și palate: Castelul Bethlen Haller (Cetatea de Baltă) construit în stilul
renașterii franceze, aparține astăzi producătorului de vinuri Jidvei; Castelul Bethlen
(Sânmiclăuş) construit în stilul renașterii târzii, aparține tot companiei Jidvei; Castelul
Bethlen (Aiud) – azi muzeu; Castelul Kemeny (Galda de Jos) – actualmente spital;
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Castelul Badgi (Blaj) – astăzi reședință episcopală, construit în anul 1535; Castelul
Banffy din Sâncrai (Aiud) – aflat în proprietatea CJ Alba și renovat în scopul
amenajării unui centru cultural; Castelul Wesselenyi din Obreja – astăzi mănăstireetc.
Cetatea Câlnic – cu o istorie de peste 700 de ani, aceasta se află în patrimoniul
Mondial UNESCO. În urma lucrărilor de restaurare, cetatea a fost repusă în circuitul
turistic. În complexul medieval ,,Câlnic’’, pe lângă Cetate, intră și casa parahială
împreună cu Biserica Evanghelică, care sunt în lista patrimoniuluiUNESCO;
CetateaAiudului–
numităși,,bisericafortificată’’,cetateareprezintăuncomplexarhitectonic în forma unui
pentagon neregulat, în interior căruia se află biserici, case parahiale, palatul Princiar,
turnuri de apărare etc. Cetatea Aiudului se află printre puținele construcții complexe
medievalepăstrateaproapeintacte.BisericaReformatădincetateseaflăîncursderestaurare
.
Centrul istoric al Sebeșului – care cuprinde Biserica Evanghelică Fortificată,
Mănăstirea Franciscană, clădirea Primăriei, Casa Binder, Casa Zapolya, Piața Mare,
Piața Mică, „cartierul romantic”, halele breslelor, ulițele înguste pavate cu piatră de
râuetc.
CentrulistoricalBlajuluișiCâmpiaLibertății–
cunoscutca”MicaRomă”,afostpentrumulte secole un important centru cultural al
Transilvaniei, dar și al Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică). Aici se
găsesc Catedrala Mitropolitană ”Sfânta Treime” – cu cel mai mare iconostas din țară,
Palatul Cultural – recent restaurat, Piața de la 1848, Biblioteca și Casa Memorială
Timotei Cipariu, Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea”, prima școală superioară din
țară cu predare în limba română cu o frumoasă grădină botanică etc. Câmpia Libertății
cu ansamblul monumental Gloria – care a găzduit Marea Adunare Națională din 1848,
Semicentenarul Astra, zborul lui Aurel Vlaicuetc.
Satul Râmetea – satul care și-a păstrat aproape intactă arhitectura secolului XIX
însoțită
de
peisajecustânci,esteprimalocalitateruralăcareafostdistinsădinparteaComisieiEuropene
cu premiul ,,Europa Noastră’’ pentru conservarea patrimoniului arhitectonic și
cultural. Satul este inclus pe lista celor mai frumoase sate din România, începând cu
anul2012.
Muzeeșicasememoriale:MuzeulNaționalalUniriiAlbaIulia,CasaMemorială,,LucianB
laga’’, Colecţia muzeală a Bibliotecii Batthyaneum, Colecţia publică din cadrul
Universităţii „1 Decembrie 1918”, Muzeul „Avram Iancu”, Muzeul de Istorie
„Augustin Bunea”, Muzeul Etnografic Râmetea, Muzeul Mineritului Aurifer, Muzeul
de Istorie Aiudetc.
Evenimente culturale – ,,1 Decembrie Ziua României’’ evenimentul care atrage
anual mii de turiști în municipiul Alba Iulia, unde este organizată parada militară și
diverse
evenimente
culturalartistice;FestivalulRomanApulumreprezintăocălătoriedetreizileînistoriadepeste 2000
de ani a Cetății din Alba Iulia și cuprinde spectacole inedite, competiții, dans, ateliere,
etc.; Alba Jazz Festival; Blaj aLive; Festivalul Cetăților Dacice; Târgul de Fete de pe
Muntele
Găina;FestivalulInternaționaldeTeatru”Povești”;FestivalulNaționaldeMuzicăFolk”
Ziuade Mâine”, Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” (Lancrăm, Sebeș), Noaptea
Muzeelor, Târgul de carte ”Alba Transilvana”, Festivalul internațional de literatură
”Alb-Umor”, Ziua Rozelor, Zilele Muzicale ”Carl Filtsch”, Festivalul de tradiții și
obiceiuri
”Cultură
pentru
cultură”,
Festivalurile
naționale
defolclor”Sus,sus,sus,lamoți,lamunte”,”StrugureledeAur”,Aiud,”Mureșpemargineat
a”, ”Felician Fărcașiu” și ”Inimi fierbinți în țara de piatră”, Ziua Lemnarului,
Tabăra Națională de Sculptură Dâmbul lui Gaf, Târgul Apulum Agraria, Toamna
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Cugireană,
Târgul
de
Turism
Rural,
ZiuaÎncoronării,FestivalulCultural”AugustinBena”,FestivalulInternaționaldeFilmEt
nografic Zlatnaetc.
 Gastronomia – în special cele 4 podgorii importante din județ, dar și diversele
produse tradiționale.
 Transalpina – devenită în ultimii ani un adevărat fenomen turistic, este șoseaua
amplasată la cea mai ridicată înălțime din România și una dintre cele mai
spectaculoase din Europa, fiind deschisă publicului larg timp de circa 3 luni pean.
 Terenul de golf de la Pianu Mare – este cel mai mare teren natural dinRomânia.
 Cultura tradițională – se referă mai ales la arhitectura tradițională românească,
maghiară și săsească din județ, la tradițiile, obiceiurile, folclorul, meșteșugurile,
artizanatul etc. acestor comunități, încă bine păstrat în anumitecomunități.
 Mocănița de pe Valea Arieșului – mai circulă în prezent doar pe distanța dintre
Abrud și Câmpeni, dar vechiul traseu până la Turda poate fi reabilitat și introdus în
circuitulturistic.
O listă a celor mai apreciate locuri turistice pe diverse cateorii este cuprinsă în tabelul
următor4.
Tabel 10– Locuri cu valoare turistică rezultate din clasamente realizate de
Alba24.ro

1

Chestionar
Cele mai
frumoase locuri:
Top 10
Râpa Roșie

Traseul
Castelelor

Traseul Cetăților

Locuri unice

Obiective de
weekend

Castelul BethlenHaller de la
Cetatea de Baltă
Castelul
Martinuzzi din
Vinţu de Jos

Cetatea Alba
Carolina

Râpa Roşie

Cetatea Alba
Carolina

Cetatea Câlnic

Cetatea Alba
Carolina

Satul Rimetea

2

Ghețarul de la
Scărișoara

3

Cetatea Alba
Carolina

Castelul Kemény
din localitatea
Sâncrai

Cetatea Aiud

Biserica
Evanghelică din
Sebeş

Râpa Roșie

4

Cetatea Câlnic

Castelul Mikes din
Cisteiu de Mureș

Cetatea Greavilor,
Garbova

Gheţarul din
Peştera Scărişoara

Ghetarul de la
Scarisoara

5

Transalpina +
Valea Frumoasei

Castelul Teleki din
Uioara de Sus,
Ocna Mureș

Cetatea Trascăului
Coltesti

Dealul cu Melci

Cheile Rîmetului

6

Satul Rimetea

Cetatea Sebeșului

Muntele GăinaTârgul de fete

7

Peștera Vânatarele
Ponorului

Castelul de la
Botești, situat în
satul Botești
Castelului Kemény
din Galda de Jos

Ruinele cetății
dacice Căpâlna

Satul Rimetea

Castelul BethlenHaller Cetatea de
Balta
Catedrala
Reintregirii si

4

https://alba24.ro/top-10-cele-mai-frumoase-locuri-de-vizitat-din-judetul-alba-recomandate-de-cititorii-alba24contribuiti-la-stabilirea-clasamentului-222787.html
https://alba24.ro/resedinte-de-lux-spitale-sali-de-conferinte-de-expozitii-sau-ruine-vezi-cum-se-prezinta-casteleledin-judetul-alba-215646.html
https://alba24.ro/sapte-motive-sa-iti-petreci-timpul-liber-in-judetul-alba-traseul-cetatilor-de-la-ruine-dacice-lafortificatii-medievale-215494.html
https://zigzagprinromania.com/blog/locuri-unice-judetul-alba/
https://blog.travelminit.ro/judetul-alba-ce-putem-vizita-intr-un-weekend/
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Catedrala
Romano-Catolica
8

Castelul Betlen
Haller - Cetatea de
Baltă

Castelul
Mitropolitan din
Blaj

Terenul de golf
„Paul Tomiţă” de
la Pianu de Jos

9

Cheile Rîmețului

Palatul Bethlen de
la Sânmiclăuș

Sistemul de galerii
romane de la
Alburnus Maior,
Roşia Montană
Catedrala GrecoCatolică „Sfânta
Treime” din Blaj

10

Castelul
Wesselenyi din
Obreja

11

Prima şcoală
publică cu predare
în limba română la
Blaj

12

Vânătările
Ponorului

13

Peştera Huda lui
Papură

14

Iezerul Ighiel

15

Iezerul Şureanu

16

Poiana Inimii

17

Câmpia Libertăţii,
Blaj

3.6.2. Produse și trasee turistice
Porninddelalistadeatracțiituristicenaturaleșiantropice,județulAlbaareunpotențialridicatpe
ntru următoarele forme deturism:
 Turismulrural(agroturismul)–
axatpevalorificareaarhitecturii,astiluluideviațătradițional, a gastronomiei locale, a
tradițiilor, folclorului etc., mai ales din zona montană a județului, pe modelul comunei
Râmetea, dar și în fostele sate săsești din PodișulTârnavelor;
 Turismul sportiv (inclusiv pentru sporturi de iarnă) și de aventură – prin extinderea
și valorificarea pârtiilor de schi existente (Arieșeni, Vârtop) și dezvoltarea domeniilor
schiabile
dinMunțiiȘureanușidepeValeaSebeșului–
carearconducelaolungimetotalăapârtiilorde circa 40 km, unele fiind chiar spectaculoase
(la
peste
2000
m
altitudine)
și
relativ
ușor
accesibiledinmaimulteregiunialețării(Transilvania,Banat,Oltenia).Lasporturiledeiarnăs
e mai pot adăuga ofertele pentru golf, pe terenul de la Pianu, vânătoare, pescuit, ciclism
(Roșia Montană – Câmpia Turzii, Roșia Montană – Teiuș, ”Transalpina de Mamut”,
Ciugud – Daia, Valea Răchitei, Valea Sebeșului etc.), rafting (Arieș), parapantă
(Râmetea), echitație (Răhău) etc.;
 Turismul de sănătate și SPA – dezvoltat în jurul resurselor de apă sărată, a
microclimatului și a bazei de tratament și agrement de la Ocna Mureș, aflată
înconstrucție;
 Turismuloenologicșigastronomic–
axatpeDrumulVinului,caresălegepodgoriileșicramele din zona Sebeșului, Albei,
Aiudului șiTârnavelor;
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Turismul cultural-istoric-religios – axat pe restaurarea, reabilitarea și introducere în
circuite turistice integrate a patrimoniului cultural material prețios al județului. Acestea
ar
putea
să
aibăîncentrullorCetateaVaubandinAlbaIuliașinumeroaseobiectivedinincintaacesteia,
Cetatea Aiudului, Cetatea Sebeșului, Centrul istoric și Câmpia Libertății de la Blaj,
minele și galeriile romane de la Roșia Montană (propuse pentru includere în patrimoniul
UNESCO), vestigiile dacice (mai ales Cetatea Căpâlna – obiectiv de patrimoniu
UNESCO, Festivalul Cetăților Dacice) și romane (mai ales Castrul Roman Apulum,
Festivalul Roman Apulum), pelerinaje la mănăstirile ortodoxe (Râmeț, Dumbrava,
Lupșa, Magina, Oașa, Monor, Subpiatră), la catedralele și bisericile romano-catolice (de
ex. Alba Iulia), reformate (de ex Aiud), greco-catolice (de ex. Blaj), evanghelice (de ex.
Sebeș), trasee ale castelelor și palatelor din județ (de ex. Sâncrai, Jidvei, Cetatea de
Baltă etc.), vizite la muzee (în centrele urbane, la Roșia Montană), case memoriale (de
ex. Lancrăm), biblioteci (de ex. Alba Iulia și Blaj) etc.
 Turismul de agrement – prin relansarea traseului de mocăniță între Abrud șiTurda.
Conform datelor livrate de Ministerul Turismului, în județ erau prezente următoarele
trasee turistice montane omologate, al căror administrator este Consiliul Județean Alba:
În Munții Bihorului:
 Albac (Centrul De Informare Turistică) - Fața Albacului - Refugiul Turistic Sohodol Roșești -Valea Starpa - Cheile Albacului – Deve - Albac (Centrul De Informare
Turistică).
 Cascada Vălul Miresei - Peștera Șușman - Cascada Vălul Miresei.
 Peștera Alunului -Valea Alunul Mic - Poiana Onceasa.
 Poiana Lespezi -Vârful Lespezi - Peștera mică a Lespezilor - Valea Stanciului.
 Baza Salvamont Doda Pilii – Molhasuri - Valea Someșului Cald - Baza salvamont
Doda Pilii.
 Valea Seacă - creastă Pietrele albe - Poiana Stânișoara - Valea Seacă.
 Peștera cu apă de pe Valea Firii - Peștera Humpleu - Peștera Șura Mare - Poiana
Mărului  Poiana Vârtop-Ghețarul de la Vârtop - Cotul Firii.
În Munții Metaliferi:
 Cheile Cibului - Cheile Glodului - Izvorul Tămăduirii - sat Ardeu. În MunțiiGilăului:
 Stațiunea Muntele Băișorii - Crucea Clencii - Știolne - Rezervația Scărița Belioara Cheile Runcului -Runc.
 Circuitul Rezervației ScărițaBelioara.
 Schitul Poșaga - Belioara - La Măteoaie - Șaua LaRăscruce.
 Runc - Cheile Pociovaliștei - Poiana Cornu Pietrei - Vârful Scărița - Rezervația Scărița
Belioara.
În Munții Trascău:
 SălciuadeJos-PoianaȘipote-PeșteraPoartaZmeilor-PlatoulBedeleu-CheilePlaiului–
 Izvoarele.
 Rimetea - Vârful Ugerului - LuncaArieșului.
 Rimetea - Vârful Piatra Secuiului - Colțești - Pârâul Muntelui –Vidolm.
 CabanaRîmeț-CheileRîmețului(prinapă)-Cheia-Brădești-Valeapoienii-SubPiatrăSălciua deJos.
 BucerdeaVinoasă-lângăPiatraCraivii-subVârfulSfredelașu-PârâulTurculuiÎntregalde Modolești - Poiana cu Narcise de la Tecșești - Piatra Cetii - Băile Romane – Cetea.
 Zlatna - lângă Vârful Dâmbău - lângă Vârful Părăginoasa - Feneșasa - Poiana Măgurii
- Valea Muntelui - Platoul Ciumerna - Iezerul Ighiel –Ighiel.
 Lângă Vârful Dâmbău - Vârful Părăginoasa - Pădurea Runcului - LaDârdinaș.
 Zlatna - Măgura Dudașului - CheileCaprei.
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Feneșasa - lângă VârfulDâmbău.
Belvedere CheileCaprei.
Deviație Colțu' luiBlaj.
Deviație RefugiulSăruni.
La aceste trasee montane omologate se adaugă și alte trasee neomologate, conform
mai vechii Strategii a Turismului în județul Alba:
 Drumul Vinului (Câlnic – Gârbova – Alba Iulia – Șard – Ighiu – Ighiel – Țelna –
Bărăbanț –Tibru
 Cricău–Teiuș–Aiud–CrăciuneludeJos–Blaj–Ciumbrud–Jidvei–CetateadeBaltă)–care
ar putea include vizitarea podgoriilor, a cramelor, degustări de vinuri, produse
tradiționale localeetc.;
 Drumul Aurului – care se concentrează în jurul obiectivelor din jurul Masivului Cârnic
și cuprinde 7 trasee pentru drumeții, bicicletă, atelaje, schiuri (Drumul Aurului,
Cornei, Buciumului, Narciselor – Bucium, Muntari, Detunatele,Corabia-Vâlcoi);
 Drumul Calcarului – cuprinde 8 trasee din zona Munților Trascăului (Drumurile
Geoagiului, Gălzii, Cetii, Pietrele Cetii, Narciselor, Râmețului, Cheilor șiMocanilor).
În mod evident, la acestea se pot adăuga cu ușurință și alte trasee:
 Mocănița de pe ValeaArieșului
 Transalpina și ValeaSebeșului
 Trasee ale mănăstirilor ortodoxe, bisericilor evanghelice, reformate șicatolice;
 Trasee ale orașelormedievale;
 Trasee ale vestigiilor romane șidacice;
 ”Transalpina de Apuseni” (Aiud-Abrud) care traversează Țara Moțiloretc.
Din păcate, aceste trasee nu sunt marcate și semnalizate corespunzător în prezent, prin
urmare nu sunt realizate eforturi coerente de promovare a acestora.
3.6.3. Infrastructura de susţinere a turismului
Datele Institutului Național de Statistică indică faptul că, în anul 2019, la nivelul județului
Alba
funcționau196deunitățidecazare,dintrecare113pensiuniagroturistice,30depensiunituristice,18
hoteluri, 10 vile turistice, 7 cabane turistice, 6 moteluri, câte 3 hosteluri, popasuri turistice, tabere
de elevi și câte un camping, bungalou, căsuță turistică. Față de anul 2010, numărul unităților de
cazare a crescut de aproape 3 ori (+192%). În total, acesteau însumau, în 2019, circa 5.218 locuri,
cu
147%
mai
multefațădeanul2010.JudețulAlbaasiguradoar7,5%dincapacitateadecazaredinregiuneaCentru
(locul 5/6), înregistrând însă, cea mai mare rată de creștere a acesteia în intervalul2010-2019.
Figura16 - Numărul și capacitatea unităților de cazare a turiștilor din județul
Alba, în perioada 2010- 2019
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Din numărul total de locuri de cazare disponibile în județ, circa 41% se regăseau în cele
113 pensiuni agroturistice, 24% în cele 18 hoteluri, 12,5% în pensiuni turistice, 6% în vile turistice,
4% în moteluri, 4% în tabere de elevi și preșcolari, 3% în hosteluri. Față de anul 2010, au fost
înregistrate creșteri ale capacității de cazare în majoritatea tipurilor de structuri, excepție fiind
taberele de elevi, unde capacitatea a scăzut cu 60 de locuri. Cele mai mari creșteri au fost
înregistrate în cazul pensiunilor agroturistice, pensiunilor turistice și hotelurilor.
Figura17 - Locurile de cazare din județul Alba, pe UAT, în anul 2019
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Sursa: plansă proprie, INS. Baza de date TEMPO Online
La nivel de localitate, mediul urban însuma 47% din capacitatea de cazare din județ,
preponderent în municipiile Alba Iulia (1.391), Sebeș (415), Aiud (231), Blaj (176). Pensiunile
turistice, hotelurile și hostelurile erau amplasate preponderent în zonele urbane ale județului, în
timp ce pensiunile agroturistice cunoșteau o largă răspândire în comunitățile rurale: Arieșeni,
Albac, Gârda de Sus, Râmetea, Pianu etc. Astfel, nivelul județului, infrastructura de cazare este
relativ bine dezvoltată și diversificată, putând acomoda turiști cu gusturi și exigențe diferite (de la
cabane în zona montană, la hoteluri de 5 stele în zone urbane).
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri oferea date cu privire la unitățile
de
cazare
cu
locuriclasificatedinjudețulAlba,darcarediferădeceleoferitedeINS.Datelelivratedeministerindică un
număr mai mare de unități de cazare (368 față de 196), dar și de locuri de cazare (8.109 față de
5.218). Totuși, aceste date trebuie analizate cu anumite limitări, și anume: nu toate unitățile cu
funcțiuni de cazare clasificate sunt funcționale, la fel cum nu toate unitățile funcționale au toate
locuriledecazareclasificate.Înschimb,acestedateoferăinformațiicuprivirelastructuralocurilorde
cazare pe categorii de confort. Astfel, unități de cazare la nivelul de 5 stele/flori existau, câte una,
în comunaIghiu,Șugag,municipiileAlbaIuliașiSebeș(satRăhău).Structuridecazarede4și3stele/flori
existau în mai multe localități din județ, atât în mediul urban cât și celrural.
În județul Alba, funcționează Centre Naționale de Informare și Promovare Turistică
(autorizate de Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) în Alba Iulia, Blaj, Teiuș,
Câmpeni și Zlatna. Acestea oferă informații și asistență, materiale de promovare, oferta turistică
și de cazare, etc. Majoritatea au site-uri web cu informații vaste despre resursele și obiectivele
turistice,
trasee,
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informațiideinterespublic,etc.atâtînlimbaromânăcâtșiînlimbistrăine(engleză,germană,franceză,
maghiară), fapt ce încurajează accesul turiștilor străini. De asemenea, funcționează Centre de
Informare Turistică și în alte localități (de ex. Vidra, Ighiu, Ciugud, Albac etc.), iar la Gârda de
Sus funcționează un centru de vizitare al Parcului Național MunțiiApuseni.
Dacă la nivelul unor localități din județ (mai ales Alba Iulia) promovarea turistică în
mediul online se realizează într-un mod extrem de profesionist, pe un portal web dedicat
(www.viziteazaalbaiulia.ro), la nivel județean nu există niciun site oficial de prezentare. În schimb,
instituția organizează, în parteneriat cu Primăria Albac și ANTREC, de peste 15 ani cel mai mare
târg național de turism rural la Albac.
Investițiile publice realizate de CJ Alba și de primăriile din județ pentru dezvoltarea
turismului au fost numeroase, cele mai importante vizând:
 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene și de interes local (mai ales
cele cu potențial turistic ridicat, precum DJ 107M, DJ 106E, DJ 704, DJ 107I, DJ 107K
etc.);
 Construcția centrului de tratament și de agrement de la Ocna Mureș;
 Sprijinirea activității instituțiilor de cultură și a evenimentelor organizate de acestea;
 Înființarea ADI ”Munții Șureanu” în vederea dezvoltării infrastructurii turistice în
zona localităților Cugir, Sebeș, Pianu, Săliștea, Șugag și Săsciori
 Restaurarea Cetății Alba Carolina, a Parcului Dendrologic, a Palatului Pricipilor și
amenajarea unei piste pentru bicliști în zona Mamut din Alba Iulia;
 Refacere și introducerea în circuitul turistic a Bisercii Reformate Aiud și a zidurilor
cetății;
 Restaurarea Palatului Cultural din Blaj și a infrastructurii din centrul istoric al orașului,
modernizarea spațiilor verzi, amenajarea unei zone de agrement etc.;
 Restaurarea și introducerea în circuitul turistic a Bisericii Evanghelice Câlnic (obiectiv
de patrimoniu UNESCO);
 Restaurarea bisericii de lemn din Geogel;
 Reabilitarea și modernizarea ștrandului din Baia de Arieș etc.
În Programul multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism, aprobat de Guvern în
anul 2017, sunt cuprinse următoarele proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii turistice din
județ:
 Baza salvamont Șureanu;
 Amenajare domeniul schiabil în orașul Zlatna;
 Dezvoltarea zonei turistice ”Ursoaia” din comuna Horea;
 Amenajarea domeniul schiabil Valea Sebeșului.
La acestea se mai pot adăuga și alte investiții, precum: restaurarea și introducerea în
circuitul turistic a unor clădiri de patrimoniu (de ex. castele, biserici), a Cetății Căpâlna;
reabilitarea căii ferate înguste de pe Valea Arieșului – declarată monument istoric; investiții în
infrastructura de orientare și semnalizare turistică etc.
3.6.4. Circulația turistică
Conform INS, în anul 2019, în județul Alba au fost cazați 201.840 de turiști, dintre care
29.811 (15%) erau turiști străini, respectiv 172.029 (85%) erau români. Comparativ cu anul 2010,
numărul acestoraa crescut de peste 4 ori (322%), în cazul turiștilor străini creșterea fiind de 223%,
în timp ce numărul de turiști români a crescut cu 345%. Cu toate acestea, județul a înregistrat în
2019 o pondere de doar 6% în totalul turiștilor din regiunea Centru (locul 5/6, depășind doar
județul Covasna) și o pondere a turiștilor străini cu 1% mai mică decât media regională și cu 5%
față de cea națională.
Numărulînnoptărilorturiștilorstrăiniafostde52.821înanul2019,încreșterecu143%(+31.13
1)față de anul 2010. O creștere a fost înregistrată și în cazul numărului de înnoptări a turiștilor
români, dela 79.401 în 2010, la 317.929 în anul 2019 (+300%). În ceea ce privește durata medie a
sejurului turistic, în 2019, în cazul turiștilor români aceasta era de 1,84 nopți, mai mică decât în
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2010 (2,05 nopți) și sub media regională de 2.04 nopți. În cazul turiștilor străini aceasta era de
1,77 nopți, în scădere față de 2010 (2,35 nopți) și sub media regională (1,97 nopți).
Figura18- Dinamica numărul de turiști sosiți în unitățile de cazare și de nopți
petrecute de aceștia, pe tipuri de turiști, în perioada 2010-2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În județul Alba, în anul 2019, indicele de utilizare netă a capacității de cazare în funcțiune
a fost de 23,7%, sub media regională de 30,5% (locul 5/6, depășind doar județul Harghita). Totuși,
față de anul 2012, valoarea indicelui a crescut cu 3,6 puncte procentuale.
Din tabelul de mai jos, rezultă câteva aspecte legate de circulația turistică din județul
Alba:






Cele mai de durată sejururi au fost înregistrate în cazul căsuțelor turistice (3,93 nopți),
popasurilor turistice (3,14 nopți), taberelor de elevi (3,51 nopți), iar cele mai scurte în
pensiuni turistice (1,47 nopți) și hoteluri (1,65 nopți).
Cei mai mulți turiști au preferat să se cazeze în hoteluri (38,5%), pensiuni agroturistice
(28,4%), pensiuni turistice (17,2%), vile turistice (6,7%), în timp ce un număr modest
de turiști au optat pentru căsuțe și popasuri turistice, campinguri, cabane turistice.
Cel mai ridicat indice de utilizare a capacității de cazare turistică a fost înregistrat în
cazul bungalourilor (40,1%), hotelurilor (30,7%), popasurilor turistice (26,7%),
pensiunilor turistice (25,6%). La popul opus, se află cabanele turistice
(11,6%),motelurile(14,8%),tabereledeelevi (13,6%).

Tabel 11 – Principalii indicatori ai activității turistice din județul Alba în anul
2019, pe tipuri de unități de cazare
Tipuri de structuri Capacitatea de
Sosiri în
de primire
cazare turistică în structuri de
turistică
funcţiune
primire
Hoteluri
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Cabane turistice

416608
40807
83492
106398
43679

77759
4532
7030
13639
2219

Înnoptări în
structuri de
primire
128004
8284
12374
26029
5061

Durata medie a Indicele de
sejurului turistic utilizare a
(zile/turist)
capacităţii de
cazare turistică %
1.65
30.7
1.83
20.3
1.76
14.8
1.91
24.5
2.28
11.6
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Bungalouri
Campinguri
Popasuri turistice
Căsuțe turistice
Tabere de elevi și
preșcolari
Pensiuni turistice
Pensiuni
agroturistice

5731
4437
9586
2952
47727

1237
543
816
178
1853

2298
1130
2559
699
6496

1.86
2.08
3.14
3.93
3.51

40.11
25.5
26.7
23.7
13.6

199171
605567

34700
57334

50907
126909

1.47
2.21

25.6
20.9

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Figura19 - Numărul de turiști cazați în anul 2019, la nivel de UAT din județul
Alba

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Pe localități, 35,8% din turiști au ales ca și destinație municipiul Alba Iulia, 13% municipiul Sebeș, 7% - comuna Arieșeni, 5,6% - municipiul Blaj. Din mediul rural, cu un număr
mare de sosiri ale turiștilor, remarcăm comunele Șugag, Râmetea, Albac, Gârda de Sus.
Cele mai ridicate valori a indicelui de utilizare a capacității de cazare au fost înregistrate
în comunele: Ighiu, Ciugud, Sântimbru, Șugag, Râmetea și în orașele Alba Iulia, Sebeș, Baia de
Arieș, Blaj (între 26- 39%). La polul opus, se aflau comunele Horea, Scărișoara, Șibot, Almașu
Mare, Cetatea de Baltă, Livezile și orașul Abrud (sub 10%).
Din punct de vedere al duratei medii a unui sejur, în orașul Ocna Mureș și comunele
Ciugud, Râmeț, Lupșa au fost înregistrate medii între 3-5,5 nopți, iar în cazul comunei Bistra – 10
nopți.
De
partea
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cealaltă,cuomediedesub1,5nopțierauorașeleTeiuș,Câmpeni,BlajșicomuneleȘpring,Sântimbru,
Vințu de Jos.
Figura20 - Sezonalitatea circulației turistice din județul Alba în anul 2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
ConformINS,pentruanul2019,sezonalitateaactivitățiituristiceindicăapogeulsosirilorșiînn
optărilor în luna august a anului, valori crescute fiind prezente în lunile iunie-septembrie. Valorile
minime au fost înregistrate în luna martie. Totuși, durata medie a unui sejur turistic nu a cunoscut
marii variații, în lunile de vârf fiind înregistrate valori de 1,9 nopți, similare cu cele din lunile
ianuarie sau februarie. Cele mai de durată sejururi au loc în luna decembrie, atât pe fondul
sărbătorilor de iarnă, cât și a paradei de 1 Decembrie, care adună la Alba Iulia un număr mare de
turiști din țară șistrăinătate.

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2- 25.08.2020
72

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 3- Patrimoniu natural, cultural și turism

Concluzii, probleme/disparități și tendințe
Concluzii generale
• Localizarea strategică a județului în zona central-vestică a țării și în zona de legătură între
vestul, centrul și nordul Transilvaniei, și de asemenea resursele naturale bogate și profilul
industrial-agrar
al
județului,însoțitedeointensitatemedieaactivitățilorumane–
toateacesteacontribuieladezvoltarea
socioeconomicăaRegiuniiCentru,dincarejudețulfaceparte.Caurmareapoziționăriisalegeografice
și caracteristicilor reliefului local și prezenței râului Mureș, județul Alba și-a dezvoltat o
infrastructură de transporturi relativ densă, rețea concentrată cu precădere în Coridorul
Mureșului și caracterizată printr-un trafic important și aflat încreștere.
• Peste 25% din teritorilul județului Alba are statutul de arie naturală protejată (25 de situri
Natura 2000, 93 de rezervații naturale și 136 de monumente ale naturii. Unele situri Natura
2000 se suprapun parțial sau total cu ariile naturale protejate de interes național.
• Din punct de vedere al conservării bogăției de specii, habitatelor și al sistemelor ecologice
naturale înființarea ariilor naturale protejate a reprezentat un avantaj pentru conservarea
biostructurii
capitalului
natural
și
a
serviciilor
pe
care
acestaleoferă.SistemelenaturaleșiariileprotejatedinjudețulAlbareprezintăzonedeimportanță
la nivel European din punct de vedere al bogăției de specii și al habitatelor ce intră în
componența acestora și reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea turismului ecologic în
aceastăzonă.
• Din punct de vedere al patrimoniului construit, judeţul Alba este perceput la scară naţională,
ca un leagăn al istoriei poporului român, adăpostind importante urme arheologice şi vestigii
istorice. Regiunea Centru, în care este inclus şi judeţul Alba, este favorizată cu privire la
densitatea monumentelor şi programelor naţionale şi internaţionale, pe care le adăposteşte.
Se constată în judeţul Alba o concentraţie mare a monumentelor istorice de valoare
naţională, lista acestora, publicată în 2015 cuprinzând 686 de obiective.
• In mediul urban, se remarcă Alba Iulia, Aiud, Sebeş şi Blaj, ca oraşe cu o istorie
reprezentativă pe scara naţională, pentru o serie de evenimente. Ponderea monumentelor
istorice de tip A, este mai mare decât în celelalte oraşe secundare ca importanţă, şi respectiv
faţă de mediul rural. Cel de-al doilea tip de oraşe (Abrud, Baia de Arieş, Câmpeni, Cugir,
Ocna Mureş, Teiuş şi Zlatna), se remarcă de asemeni printr-o concentraţie mare a
monumentelor, precum şi a siturilor arheologice în curs de cercetare.
• Mediul rural se remarcă printr-un patrimoniu tangibil valoros în contextul tradiţiilor şi
diversităţii, datorită arhitecturii originale a caselor de la Arieşeni, Gîrda, Vidra, Avram
Iancu, Albac, Mogoş, Ponor, Rîmeţ, Râmetea, Săsciori, Sugag, etc. Pe lista patrimoniului
mondial UNESCO, se numără două obiective situate în mediul rural:
• Câlnic este catalogat în categoria “Situri săteşti cu Biserici fortificate din Transilvania”,
acestea considerându-se ca deosebit de valoroase pentru etnologie, istoria arhitecturii
(arhitectura defensivă, îndeosebi), istoria urbanismului, elemente de istorie politică, socială
şi religioasă. Bisericile fortificate, prin cele peste două secole de folosinţă, reprezintă un
fenomen arhitectural specific european, şi sunt considerate cele mai complexe şi elaborate
forme ale epocii lor.
• Căpâlna, este cea mai estică dintre “Cetăţile dacice din munţii Orăştiei”. Cetăţile dacice
sunt considerate repere ale unui sistem defensiv unic. Căpâlna este încadrată în categoria
fortificaţiilor cu funcţie pur militară, caracteristice fazei clasice a civilizaţiei dacice.
• In funcție de patrimoniul tangibil și intangibil valoros, de arhitectura tradițională a locuinței
și
de
elementeledepeisajnaturaldeosebit,teritoriuljudețuluiestealcătuitdintroseriedezonecuresurse importante de patrimoniu antropic și natural, al căror caracter unic
reprezintă o resursă importantă de dezvoltare turistică. Ultimii zece ani au cunoscut o
creștere semnificativă a capacităților de cazare și a numărului de turiști (în special
turiștiromâni).
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• Exploatarea patrimoniului tangibil şi intangibil în concordanţă cu valorificarea peisajului
natural, reprezintă o oportunitate de dezvoltare pe termen mediu şi lung pentru judeţul Alba,
la nivelul promovării acestuia ca destinaţie turistică pentru câteva pieţe-nişă: turism
cultural,
turism
montan,
agroturism,turismbalnear.Evidenţiereaunortraseeculturale,aunorcircuiteturistice,presupunepe
lângă conservarea/reabilitarea monumentelor, lucrări de infrastructură (căi de acces şi
capacităţi de cazare), dezvoltarea serviciilor turistice şipromovare.
• Resursele turistice naturale ale județului Alba sunt remarcabile, cuprinzând zone cu peisaje
naturale pitorești (peșteri, stânci, cascade, chei, masive muntoase etc.), o suită de rezervații
naturale, unele de importanță naturală și chiar europeană (de ex. Parcul Natural Munții
Apuseni, Ghețarul de la Scărișoara), monumente ale naturii, râuri și ape, floră, faună,
resurse balenoclimaterice (de ex. la Ocna Mureș).
• Resursele turistice antropice sunt, la rândul lor, bogate și diversificate: un număr foarte
mare de monumente istorice (cetăți dacice și medievale, castre și mine romane, centre
istorice, castele și palate impunătoare, biserici și mănăstiri de diferite confesiuni), unele
deja parte a patrimoniului UNESCO (Cetatea Câlnic), în timp ce altele sunt în procedură de
înscriere (Galeriile Romane de la Roșia Montană). La acestea se adaugă sate cu arhitectură
tradițională românească, maghiară sau săsească (de ex. Râmetea – considerat unul dintre
cele mai frumoase din România și o destinație tot mai populară), muzee și case memoriale,
evenimente culturale cu mare vizibilitate (Târgul de Fete de pe Muntele Găină, Festivalul
Roman Apulum, Festivalul Cetăților Dacice etc.), gastronomia și podgoriile din județ,
drumul Transalpina – unul dintre cele mai spectaculoase din România, terenul de golf de la
Pianu – cel mai mare din țară, Mocănița de pe Valea Arieșului, cultura tradițională (datini,
obiceiuri, folclor, meșteșuguri).
• În contextul resurselor de care dispune, județul Alba are un potențial ridicat pentru
dezvoltarea turismului rural/agroturismului, a celui sportiv (inclusiv pentru sporturi de
iarnă), balnear (de sănătate și SPA), oenologic și gastronomic, cultural-istoric și religios,
respectiv de agrement.
• Numărul de unități de cazare pentru turiști a crescut de aproape 3 ori între 2010 și 2019,
ajungând la o capacitate cumulată de peste 5.000 locuri (8.000, conform altor surse), care
poziționează însă județul pe penultimul loc la nivel regional. Oferta de cazare din județ este
dominată de pensiuni agroturistice de mici dimensiuni, amplasate mai ales în zona
Apusenilor, la care se adaugă un număr destul de restrâns de hoteluri (18), concentrare în
mediul urban. Acestea se adresează tuturor categoriilor de turiști, de la o stea la 5 stele/flori
(Alba Iulia, Sebeș, Ighiu, Șugag).
Probleme/disparități
Patrimoniul natural:
• Pericolele la adresa capitalului natural sunt generate de presiunea tot mai ridicată din
partea sistemului socio-economic asupra ecosistemelor naturale, defrișarea pădurilor,
introducerea speciilor exotice sau a altor specii invazive, braconajul, managementul
cinegetic defectuos, etc. Poluarea apelor, solurilor și aerului prin depozitarea ilegală a
deșeurilor reprezintă de asemeni, factori de risc.
• Lipsa promovării la nivel național și european a ariilor naturale protejate, lipsa unor
rețele trasee/poteci/circuite etc. la nivelul acestora duce la imposibilitatea valorificării
capitalului natural din aceste zone;
• În prezent la nivelul juțetului Alba, 2 din cele 25 de situri Natura 2000 și 25 din cele 84 din
ariile naturale protejate de interes național sunt atribuite în administrare, restul fiind
administrate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ARII NATURALE PROTEJATE prin
Serviciul Teritorial Alba.
Patrimoniul cultural:
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Deși repartiția monumentelor istorice este relativ uniform pe teritoriul județului, se remarcă
o densitate mai accentuată a acestora în zona centrală, municipiul Alba Iulia fiind cel mai
bogat din acest punct de vedere. Există câteva UAT-uri din mediul rural care nu au niciun
monument istoric: Poiana Vadului, Sohodol, Ciuruleasa, Ceru-Băcăinți, Ohaba, Crăciunelu
de Jos, Sâncel, Unirea. In ceea ce privește patrimoniul intangibil, mediul rural este un
exponent al păstrării tradițiilor și meșteșugurilor, în timp ce mediul urban este mai curând
reprezentativ pentru activități culturale de tip eveniment, festival, târguri expoziționale, etc.
• Cu toate că au fost implementate o serie de proiecte de reabilitare a patrimoniului construit,
starea
actualăaacestuiapuneînevidențaexistențaa53demonumenteînprecolaps,3încolaps,14înruină
,
întimpcealtemonumentenecesităintervențiipunctualedereparațiișipunereînsiguranță.Inacel
ași
timp,suntnecesaremăsurimaifermedeprotecțieamonumentelorșizonelorconstruiteprotejateî
n fața presiunilor imobiliare și a intervențiilorabuzive.
Turismul:
• În zona Munților Apuseni, ca și în municipiul Alba Iulia au fost stabilite și marcate trasee
pentru turiști, însă în restul județului nu a existat o politică coerentă în acest sens, care să
integreze multitudinea de atracții în trasee tematice sau integrate, la nivel județean și
regional/inter-regional, corespunzător semnalizate, marcate și promovate.
• În județ funcționează 5 centre naționale de informare și promovare turistică (Alba Iulia,
Blaj, Teiuș, Zlatna și Câmpeni), precum și câteva centre rurale, realizate cu fonduri
europene. În schimb, cu excepția municipiului Alba Iulia, activitatea de promovare turistică
a județului este mai degrabă necoordonată. Astfel, județul nu are o strategie de branding și
promovare turistică, un logo și un slogan turistic, o colaborare strânsă între centrele de
informare turistică existente cu privire la traseele și produsele recomandate. De asemenea,
acesta nu este prezent la marile târguri internaționale de turism (de ex. Berlin, Viena) și are
o prezență modestă în mediul online (există site-uri de promovare ale unor centre, respectiv
a municipiului Alba Iulia, dar nu și unul care să acopere tot județul, să permită accesul la o
bază de date exhaustivă cu unitățile de cazare și restaurantle, serviciile-suport disponibile,
obiectivele și traseele recomandate etc.). Așadar, cei mai mulți dintre turiști sunt nevoiți să
se descurce pe când propriu când își planifică vacanța sau să apeleze contra-cost la agenții
specializate, ceea ce îi poate descuraja în demersul lor.
• Infrastructura-suport pentru turism este, la rândul ei deficitară, în pofida eforturilor depuse
de administrațiile locale și județene (reabilitarea centrelor istorice, a unor monumente, a
drumurilor de acces, a stațiunii Ocna Mureș, a dezvoltării parțiale a infrastructurii pentru
sporturi de iarnă etc.). Un exemplu concret în acest sens este lipsa infrastructurii Salvamont,
lungimea redusă a pârtiilor din zone cu potențial dovedit, lipsa unor centre/puncte de
vizitare la majoritatea obiectivelor (de ex. acces, parcare pentru autocare și autoturisme,
toalete, punct de informare turistică etc.), a traseelor pentru bicicliști, distrugerea parțială a
căii ferate înguste de pe Valea Arieșului, starea de pre-colaps sau de degradare a avansată
a multor monumente istorice, unele de importanță națională etc.
•

Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
• Conservarea capitalului natural și a biodiversității reprezintă una din preocupările
principale atât la nivel internațional, cât și la nivel național și regional, urmărind reducerea
efectelor negative datorate intensificării presiunii antropice. De aceea tendințele în acest
domeniu sunt legate de valorificarea durabilă a patrimoniului natural, deoarece consecințele
pierderii biodiversității variază de la reducerea suprafețelor sistemelor ecologice naturale
până la distrugerea în întregime a unor tipuri de sisteme ecologice și pierderea serviciilor
pe care le furnizează.
• Referitorlatendințeledeasigurareastăriifavorabiledeprotecțieaariilornaturaleprotejatedinjud
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eț, trebuie menționat că pentru o parte din ariile naturale protejate au fost desemnați
administratori, dar nu au fost întocmite și aprobate planurile de management. Astfel că în
prezent sunt doar 8 sit-uri de interes comunitar, Natura 2000 și 37 de arii protejate de interes
național cu plan de management aprobat. Lipsa planurilor de management duce la
imposibilitatea autorităților de mediu de a compara datele prezentate în
rapoartelelastudiiledeevaluareaimpactuluiasupramediuluisauînstudiiledeevaluareadecvata,
cu datele privind distribuția habitatelor și speciilor de animale și plante de interes
comunitar, care ar trebui să fie prezentate în planurile de management. Tendința este că în
cel mult 2 ani toate ariile protejate de tip Natura 2000 SCI și SPA din județ să aibă planuri
demanagement.
• Tendințele legate de dezvoltarea patrimoniului construit se manifestă prin două direcții
antagonice: (a) Pe de-o parte este evidentă creșterea inițiativelor de reabilitare a acestuia,
prin proiectele implementate de-a lungul timpului, prin propunerile de proiecte aflate în
diverse stadii de maturitate și prin resursele financiare alocate; (b) Pe de altă parte,
situația patrimoniului construit în ansamblul său se afla în criză, starea sa fizica se
înrăutațește progresiv, pierderile putând fi ireversibile, în timp ce resursele disponibile
sunt limitate.
• In ceea ce privește reabilitarea patrimoniului construit, un rol important la nivelul
administrației publice locale îl are Consiliul Județean Alba, care facilitează dialogul cu alți
factori de decizie importanți în acest proces: reprezentanții unităților administrativ
teritoriale, reprezentanții Direcției de Cultură și Patrimoniu Național a județului Alba în
calitate de reprezentant al Ministerului Culturii în teritoriu, Muzeul Național al Unirii,
reprezentanții specialiștilor atestați MC (arhitecți, expeți tehnici, verificatori proiecte,
restaurători), membrii Comitetelor de Organizare UNESCO pentru cele două monumente
UNESCO, reprezentanții Universității 1 Decembrie, reprezentanții Inspectoratului Școlar
al Județului Alba; reprezentanții ONG-lor cu activitate în domeniul protejării și conservării
patrimoniului și reprezentanții mass-media din județ. Direcțiile de acțiune recomandabile
sunt următoarele:
 Conservarea, restaurarea monumentelor istorice aflate în precolaps, sau într-o stare
avansată de degradare, care necesită intervenții rapide pentru a evita pierderea
ireversibilă a acestora
 Inventarierea, cercetarea, informarea și documentarea situației monumentelor istorice
la nivel local și județean;
 Delimitarea zonelor de protecție ale monumentelor istorice și stabilirea modului de
construire în aceste zone - studii speciale, Planuri Urbanistice Generale cu elemente
de Regulament focalizate pe conservarea monumentelor, PUZ;
 Atragerea de fonduri pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice aflate
într-o stare avansată de degradare și elaborarea documentațiilor necesare restaurării
acestora;
 Urmărirea și controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale de protejare
a patrimoniului construit
 Intărirea capacității administrațiilor locale în domeniul protecției patrimoniului
• In perioada 2008 - 2018, numărul de turiști cazați în județ a crescut de peste 4 ori, grație și
afirmării municipiului Alba Iulia ca o destinație tot mai interesantă, deși Alba continuă să
se plaseze pe penultimul loc la nivel regional din această perspectivă. De asemenea,
ponderea turiștilor străini se menține de destul de redusă (15% din total), sub media
regională și națională, iar durata medie a sejurului turistic a scăzut față de 2008 la 2,1 la 1,8
zile, reducere vizibilă mai ales în rândul turiștilor străini. În acest context, indicele de
utilizare netă a capacității de cazare se situează la circa 24% (penultimul loc la nivel
regional).
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•

•

Județul se confruntă cu o vizibilă sezonalitate, sosirile turistice fiind concentrate în lunile
de vară (iulie-august), ceea ce influențează negativ activitatea operatorilor din domeniu.
Deși tendința de creștere a numărului de turiști era de așteptat să continue, sezonul turistic
2020 a fost unul aproape complet compromis, pe fondul restricțiilor multiple impuse de
pandemia de Covid-19, cu un impact greu de estimat asupra solidității financiare a unităților
de cazare, agențiilor de turism, restaurantelor, unităților de agrement etc.
Cu toate acestea, pe fondul crizei COVID19 și în contextul mobilității reduse la nivel
mondial, situația s-ar putea schimba, caracterizându-se printr-o creștere a cererii pentru
agro-turism și drumeție montană, mai curând de pe piața locală/națională. Măsurile ce ar
trebui să susțină această tendință sunt legate de:
 Promovarea susținută a potențialului turistic al județului pe categorii de grupuri
țintă
 Realizarea de investiții ce susțin obiectivele de patrimoniu – căi de acces, spațiile
publice din jurul acestora, iluminat public, etc.
 Dezvoltarea de trasee culturale la nivel de județ și în rețele tematice regionale și
naționale (ex.: traseul patrimoniului UNESCO; traseul orașelor-cetăți, etc.)
 Amenajarea, marcarea și omologarea traseelor montane
 Susținerea sectorului privat în dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice,
etc.
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Anexe
Anexa 3.1. Centralizator datini și obiceiuri ale comunelor din județul Alba
COMUNA DENUMIRE
PERIOADA
DESCRIERE
OBICEI
Arieseni
Mersul cu colidul
24.12-26.12
Copiii merg cu colindul pe la casele
oamenilor
Arieseni
Plugușorul
31.12-01.01
Urări de Anul Nou
Bucium
Suliţa de brad
In toate
De multe ori, la naşterea unui copil
evenimentele
se planta un brăduţ lângă casă.
principale ale
Înainte de căsătorie, la porţile celor
vieţii, de la
doi tineri, se puneau doi brazi
naştere, până la împodobiţi cu panglici multicolore,
moarte
reprezentând unirea pe viaţă a
mirilor, în faţa oamenilor şi a lui
Dumnezeu. Când se termina
construcţia unei case, în vârful
acoperişului se punea un brăduleţ,
care rămânea multă vreme acolo. Se
practica si acum in ritualurile de
înmormântare ale tinerilor
necăsătoriţi de sex masculinîndeplinind, pe cealaltă lume, rolul
de soţie al persoanei decedate este
fixat lângă cruce, la căpătâiul
mortului. ( Iar fetele sunt
inmormantate in haine albe ori
deschise la culoare) El rămâne în
cimitir ani de zile, până putrezeste.
Buciumanii numesc bradul de
înmormântare suliţă.
Bucium
Hora în targ la Poieni Prima zi de
Bradul impodobit „Sulita” ridicată în
paște
mijlocul pieţei din Bucium-Poieni la
marea sărbătoare a Învierii Domnului
are motivatia faptului ca d-nul Isus a
murit necasatorit. Suliţa de brad din
piaţă -o sâlhă dreaptă de brad de 20–
25m impodobita cu panglici
multicolore şi o sticlă de vinars ce
urma a fi luată de unul din feciorii ce
se încumetă a se căţăra pe trunchiul
decojit al sâlhei. Spectacolul căţărării
era măreţ, dintre toţi participanţii
doar cel mai îndemânatic reuşind să
ajungă sus. Nu atât sticla cu băutură
sau un alt obiect de preţ erau miza
căţărării cât, mai ales, preţuirea
colectivităţii.
Obiceiul suliţei de brad, întrerupt pe
timpul comunismului, a fost recent
reînviat acum buciumanii nu-şi mai
petrec ca
altădată, fiind doar spectatori la
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Bucium

Procesiune religioasa

Sărbătoarea
Inălțarea
Domnului

Bucium

Sânzienele

Sărbătoarea
Naşterea
Sfântului Ioan
Botezătorul

Bucium

Colindatul

Ajunul
Crăciunului

Bucium

Mersul cu Irozii

Crăciun

cățărarea sulitei si la un recital de
muzică populară.
In fiecare an, după încheierea slujbei
de sărbătoarea Înălţării Domnului,
care este şi hramul bisericii din
Poieni, sătenii urcă la Izvorul
Feredeu respectiv Crucea de la
Feredeu, unde mai mulţi preoţi
sfinţesc apa izvorului, oficiază
Sfântul Maslu Izvorul si se incheie cu
o masa comuna la cabana Negrileasa
( o apă micro-biologic pură, este unic
în felul său, fiind secat tot timpul
anului, cu excepţia perioadei dintre
Paşti şi Rusalii, când are un debit
abundent şi constant. Probabil că el
este un izbuc, alimentându-se dintr-o
grotă subterană care se umple cu apă
numai primăvara, ca urmare a topirii
zăpezilor, după care seacă, până în
anul următor). Buciumanii consideră
apa izvorului ca fiind binefăcătoare.
Petrecerea de Ispas de la Negrileasa
este descrisă şi de Ovidiu Bîrlea în
romanul Șteampuri fără apă
Fetele culeg flori de
Sânziene (Drăgaică), din care
împletesc cununi. Cu aceste cununi
se întorc în sat şi le aruncă peste
casă; dacă se agaţă cununile de
hornuri, fetele se vor mărita chiar în
acel an, apoi cununile sunt puse la
porti , pe case, pe fiecare anexa a
casei cate o cununa pentru a atrage
binele asupra acelei gospodarii,
cununile sunt lasate acolo tot anul.
Colindătorii au fost întotdeauna
mesagerii privilegiaţi ai sacrului şi
vestitorii noului an, prin care
comunitatea era introdusă în spiritul
magic al sărbătorilor, se cantă colinzi
locale si versiuni proprii ale
colinzilor arhicunoscute. In Bucium
Cerbu tinerii feciori noaptea de
Crăciun merg cu colinda si totodată
invită la Joc- Horă Țărănescă, de a
doua zi, pe care tot ei o organizează.
Obicei legat de Crăciun este Mersul
cu Irozii, când se interpretează o
scenetă populară cu caracter religios,
ce înfăţişa aspecte legate de Naşterea
Mântuitorului
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Bucium

Mersul cu capra
(mersul cu turca)

Crăciun

Cergau

Colinda

In ajunul
Craciunului

Cergau

Butea, Turca , Craii

Cergau

Silitul

In ajunul
Craciunului
La lasarea
postului de
Paste

Cergau

Vioara

La seceratul
graului

Ceru
Bacainti
Ciugud

Călușarii

24.12-26.12

Borboratița

În ziua de
Sfântul
Gheorghe

Turca sau capra este făcută din lemn
şi are falca inferioară mobilă. Printr-o
acţionare simplă, ea se deschide şi se
închide brusc, având şi un clopoţel
care suna. Personajul care juca turca
era acoperit cu un veşmânt colorat,
care masca şi mecanismul de
acţionare. Spectatorii răsplătesc capra
cu monede metalice introduse în gura
acesteia care, în timpul clămpănitului, erau deversate într-un
săculeţ.
Copii care bat ulitele localitatilor din
poarta in poarta pana la lasarea serii
pentru a colinda
Cete formate din feciorii din sat care
colinda la fiecare casa
La lasarea postului de paste este
obiceiul silitului, tinerii se urca pe
dealurile din jurul satului cu carpe
aprinse sau paie legate cu7 sarme pe
care le invart deasupra capului
Vioara este un obicei de secerat,
obicei legat de muncile agricole. Se
facea o claca la unul din cei mai
instariti oameni din sat.Toti feciorii si
fetele din sat se adunau de dimineata
la gazda de unde plecau la camp la
secerat. Pe tot drumul erau insotiti de
ceteras cantand o melodie specifica
acestui eveniment. Dupa terminarea
seceratului fetele fac o cununita pe
care baietii o uda si apoi o duc acasa
la gazda unde sunt asteptati cu
mancare si bautura. In curte la gazda
se intindeau mese lungi la care se
asezau feciorii si fetele, in timp ce
ceterasul canta. Se incingeau apoi
jocuri si cantece de voie buna.
jocul călușarilor acompaniați de
muzică instrumentală
Borboratița, un obicei străvechi
practicat în ziua de Sfântul
Gheorghe, care simbolizează
reînvierea naturii. Conform tradiției,
unul dintre tinerii satului se îmbracă
în crengi, pentru a reprezenta o
creatură verde, care semnifică
abundența. ”Borboratița” merge prin
sat, cu un întreg alai, format în
majoritate din copii și este stropită de
săteni cu apă.
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Ciugud

Pițărăii

Cut

Colindatul

Cut

Butea junilor din Cut

24.12-07.01

Daia
Romana

BUTEA

24 -27
decembrie

24 Decembrie

Localnicii le dau celor din alaiul
borboratiței mici cadouri, dar mai
ales ouă. Tot ce se strânge se pune
apoi pe masă și se face o ”păpăradă”
din care se ospătează toți participanții
la sărbătoare.
Masca verde, apa din belșug și ouăle
asigură prosperitatea colectivității,
bunăstarea gospodăriilor și un an
mănos.
Un obicei vechi de pe vremea
dacilor, piţăratul, se păstrează şi
astăzi. Zeci de copii, primii
colindători, se trezesc în Ajunul
Crăciunului cu noaptea în cap şi
merg din casă în casă cu uratul, iar
oamenii aruncă peste ei fel de fel de
dulciuri şi fructe.
Piţărăul este un colăcuţ, sub formă de
alfa, făcut de gospodine din aluatul
rămas de la pâine, dar denumeşte şi
copilul care, în ajunul Crăciunului, se
trezeşte înainte de şase dimineaţa
pentru a fi primul colindător.
În ajunul Crăciunului toate familiile
se trezesc devreme, îşi curăţă curţile,
îşi deschid larg porţile şi îşi umplu
vasele cu piţărăi, dulciuri, bomboane,
fructe, dar şi alte bunătăţi. Apoi îi
aşteaptă pe micii colindători.
Un grup de tineri colindă pe la casele
oamenilor și cu ce adună se întâlnesc
într-un loc dinainte stabilit unde
cântă și joacă
„Băgatul la bute„ presupune
împlinirea a 16-17 ani și cunoașterea
de colinde și jocuri populare, solicită
respectarea unor obiceiuri și reguli de
viața tradițională, fiind un examen de
maturitate.
Acest obicei de iarnă numit
butea,probabil de la regionalismul
bute(butoi în care se păstrează
vinul)este o petrecere cu vin din
butoi.
La organizarea buţii participă băieţi
de la 16-19 ani. Sunt antrenaţi aici
părinţii băieţilor care organizează
butea dar şi ai fetelor care participă
pentru că butea nu mai este o colindă
ci o petrecere de durată :3 zile de
Crăciun şi una de Anul Nou.Buţile se
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Daia
Romana

CRAII

24-25
decembrie

Daia
Romana

HODAIȚA

Primele doua
seri de sâmbătă
,de la lăsata
secului de Paste

Daia
Romana

NUNTA

O noapte

Daia
Romana

ORATIILE SI
O noapte
STRIGATURILE DE
NUNTĂ

Daia
Romana

GHERȘUL

organizeauă pe categorii de
vârstă(leat)cuprinzând mai multe
momente:
Este de asemenea un obicei de
Crăciun care se desfăşoară în felul
următor:
În ziua de 24 decembrie ,deci în
ajunul Crăciunului,de la amiază şi
până a doua zi pe la amiazi, grupuri
de câte 4 copii cu vârste cuprinse
între 10-14 ani , imbrăcaţi în
cingători viu colorate cu coifuri pe
cap şi cu săbii şi teci de lemn pleacă
la colindat , de obicei însoţind butea
La lăsata secului de Paşte,este un
obicei. Ies băieţii ,fetele şi copiii pe
coastă sau la marginea comunei cu
„hodaiţa”(câlţi şi cârpe îmbibate cu
petrol legate rotund ,ca o minge
,rotite deasupra capului de o sarma
lunga).Se fac jocuri de lumini,iar unii
băieţi strigă strigături pentru a ironiza
,a scoate în evidenţă unele fapte
urâte.Sunt ironizate fetele care nu se
căsătoresc la timp
In ziua nuntii,cam pe la ora 1 sosesc
muzicanții la casa mirelui.Vornicul
nunții ,împreuna cu domnișorii de
onoare din partea mirelui,cu rude si
tineret ,pleacă însoțiți de muzica prin
sat după nănăși.La casa nașilor o
femeie striga. Strigăturile sunt
satirice si laudative la adresa acestora
.Împreuna cu nașii alaiul se întoarce
iar, la casa mirelui pe cale îl ia și se
pleacă spre casa miresei.
Sunt improvizate de vornic in toate
momentele nuntii.
Sunt rostite de femei care au
darul”ciuitului”(strigatului).
Dacă poezia lirică este expediţia
vieţii sufleteşti a tineretului poezia
ceremonialului e în atenţia oamenilor
mai în vârstă şi păstrată tot de
acestea.Obiceiul înmormântării s-a
transmis şi el ca şi cel al nunţii.
După cum ştim”versurile „ sau
„gherşurile”cum sunt numite în
partea locului fac parte din poezia
ceremonialului şi se cântă la
înmormântare.Sunt cântate de cantori
şi un grup de femei şi bărbaţi din
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Farau

Colindatul

25 decembrie

Galda de
Jos

Ziua iei

Galda de
Jos

Fășangi

luna iunie în
ziua de
Sânzâiene
la începutul
Pastelui ortodox

Intregalde

Colindători mici

Ajunul
Crăciunului

Intregalde

Craii

toată perioada
Crăciunului

Intregalde

Colindătorii Mari

toată perioada
Crăciunului

Livezile

Plugusorul

1 ianuarie

Livezile

Turcacu capra

1 ianuarie

corul bisericii şi în ultima parte a
ceremonialului înmormîntării înainte
de a pleca cu mortul la cimitir.
Despărţirea e un moment de jale ,de
durere pentru
familie,prieteni,exprimată în aceste
gherşuri.În numele mortului,în faţa
celor prezenţi , se mulţumeşte
familiei,gherşul fiind un dialog între
familie şi mort.
un grup de tineri colindă pe la casele
oamenilor și cu ce adună se întâlnesc
într-un loc dinainte stabilit unde
cântă și joacă
conscurs de prezentare port popular,
cântece populare
Fășangii reprezintă un grup de
bărbați necăsătoriți care poartă măști
întrughipând personaje legendare
care sperie oamenii din sat, având
ritualuri la porți și creând o atmosferă
terifiantă. Obiceiul are cel puțin 150
de ani și este specific satului Cetea
copii (băieți și fete) pornesc în
grupuri de 2-4 persoane, în seara de
ajun, pe la casele gospodarilor, iar în
ziua de Crăciun vestesc Nașetrea
Domnului în biserica din sat
craii sunt un grup de 5 baieți cu
vârste între 6-12 ani, îmbracați în
costume și cu roluri adecvate
personajelor pe care le reprezintă,
colindă casele cetățenilor pe toată
perioada Crăciunului
Colindătorii mari sunt tinerii satelor,
care se strâng în cete de 6-12 făclăi,
însoțiti de capră și 1-2 soliști
instrumentiști. Ca specific au căciulă
neagră de astrahan în jurul căreia se
înfășoară colinzile din lemn de salcie.
În noaptea de ajun și pe timpul zilei
străbat satele, iar seara se adună la
căminele culturale, unde petrec până
dimineața.
Cu prilejul sarbatorii Anului Nou,
copiii merg cu plugusorul sau cu
sorcova marcand astfel trecerea
dintre ani.
In satul Poiana-Aiudului, sat
apartinator comunei Livezile, are loc
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Livezile

Sfintirea apelor

6 ianuarie

Livezile

Sângiorzu

23 aprilie - Sf.
Gheorghe

Livezile

Sfintitul holdelor

Rusalii

Livezile

Slujitul mărului,
Obicei de nunta

A doua zi dupa
nunta

in ziua de Anul Nou jocul cu
măsti denumit Turca
Boboteaza este o sărbătoare creștină
care se celebrează anual la 6 ianuarie,
înaintea sărbătorii Sfântului Ion.
De asemenea, Boboteaza
marchează încheierea sărbătorilor de
iarnă dedicate Crăciunului, fiind o
sărbătoare a purificării naturii, a
apelor de forțele răului.
Boboteaza reprezintă, de fapt,
sărbătoarea dedicată botezului
Domnului în apa Iordanului.
În această zi, de Bobotează, există
tradiția conform căruia preoții
sfințesc toate apele din care oamenii
vor
lua, mai apoi, pentru a stropi
gospodăriile, casele și animalele,
păstrând restul apei în sticle, pentru
leac.
Dacă la Bobotează vremea a fost
rece, atunci după ieșirea cu
„Iordanul” se va înmuia, iar dacă
vremea a fost caldă, atunci se va
înăspri.
În dimineața zilei de 23 aprilie, un
alai format din 5-7 feciori, însoțind
Sângeorzul
( un tânăr înfășurat în
crengi înverzite) trece pe la fiecare
gospodărie din sat, pentru a ura, apoi
era purtat pe marginea cursului de
apă
( Velii) La un moment dat
era aruncat ȋn apă spre bucuria celor
prezenţi.Sărbătoarea a fost păstrată
ca un ritual de fertilitate reprezentând
ȋnvierea naturii şi ȋnceperea muncii
câmpului;
Dupa slujba de la biserica oamenii
imbracati majoritatea in costume
populare ȋmpreună cu preotul ies in
camp pentru Sfiţirea Holdelor.
A doua zi dupa nunta se intalnesc
mirii, nasii, preotul, rudele si vecinii
la ,,slujitul mărului “ ( la zamă acră).
Preotul dezleaga masa apoi slujeste o
paine de casa invelita intr-un ştergar
ţesut ȋn care este infipt un crac cu
trei crengi si in fiecare creangă este
infipt cate un măr. Un măr este
pentru naş, unul pentru naşă iar
celalat este tăiat ȋn două bucăţi
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Livezile

Colindatul

24-27
decembrie

Livezile

Impodobirea bradului

Metes

Sărbătoarea iesirii-n
Rai

de Rusali

Metes

Sărbătoarea Pomana
copiilor

duminica de
flori

Miraslau

Colinda copiilor și a
sătenilor

24 decembrie

diferite ca mărime şi mirii sunt puşi
să aleagă făra a vedea bucăţile.
Mireasa alege prima şi cel care alege
bucata mai mare ,,duce greul in
căsnicie”.
Colinda este cea mai mare comoară a
folclorului romanesc. Colindele se
colindă ȋn casă , la uşă sau la geam
si colindatorii sunt rasplatiti cu bani,
bomboane şi colăcei.
Pe langa cetele de colindatori se mai
merge cu ,,Craii”, cu ,,Păstorii” si cu
,,Capra” . Colindatul Crailor este un
adevărat teatru popular ce se
desfăşoară in casele tuturor
gospodarilor.La noi ȋn sat se spune ca
se poate colinda de la ȋnceperea
Postului de Crăciun până după
Bobotează.
Bradul a fost prezent ȋn ceremonii şi
rituri proprii vieţii ţăranului roman.
Bradul este arbore de nuntă pe care
se leagă o planta cu frunza verde
(şasău) in forma de buchet in varful
bradului cu ajutorul unei panglici
tricolor, se pun zurgălăi(clopoţei)şi
se impodobeşte cu prime colorate şi
busuioc. Stegarul era un prieten sau
văr de-a mirelui. La impodobitul
steagului participau băieţi si fete si
se facea Joc. Dacă se fura steagul
trebuia căutat şi plătit.
Bradul este arbore funerar.Bradul
este arbore de bun augur ȋn colinde şi
la sărbatorile de iarnă.
tradiție veche de sute de ani păstrată
cu sfințenie la Ampoița. Oamenii din
toată comuna se adună în deal pentru
a sărbătorii a 2-a zi de Rusalii.
Obicei unic în România, care începe
în Duminica Floriilor când
gospodinele din localitate duc făina
la „prescurărița”, femeia din
localitate care coace prescurile pentru
biserică. A 2-a zi de Paște, după
slujbă, colăceii sunt așezați pe iarbă,
în curtea bisericii, pe 2 rânduri, iar în
interiorul lor femeile din sat așează
ouă roșii. Toți copii primesc pomana
sfințită de preot.
în ajun de Crăciun copiii pornesc cu
colinda pe ulițele satului, iar seara
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Miraslau

Plugușorul

Miraslau

Încondeiatul ouălor
de Pști.Udatul

Miraslau

Ispasul. Ziua eroilor

Miraslau

Culesul strugurilor.
Balul strugurilor

Miraslau

Zilele Cuturii
maghiare

Ohaba

Obicei de nuntă

locuitorii satelor se adună la „Bradul
de Crăciun” pentru colindă
în noaptea de
În această noapte tinerii satului
anul nou
umblă la urat pe la casele
gospodarilor, în special unde sunt
fete tinere nemăritate. În cazul în
care porțile sunt încuiate, le scot din
balamale (tâtâni) într-un mod foarte
silențios și le duc departe, în celălat
capat al satului. Respectivul
gospodar păgubit trebuie să caute în
tot satul până își găsește poarta.
în săptămâna
În a 2-a zi de Pște - tinerii satelor
mare a Paștilor, vizitează fetele tinere nemăritate, pt a
respectiv a 2-a
le uda și a le rosti cele mai frumoase
zi de Paște
versuri, drept răsplată primesc câte
un ou roșu, un pahar cu vin și
cozonac
Primăria împreună cu Biserica
desfășoară o comemorare a eroilor la
monumetele istorice de pe DN1 și la
Monumentul din „Câmpul
Cicăului”La limita dintre localitățile
Lopadea Veche, Rachiș, Cicău și
Podeni se întâlnesc localnicii acestor
localități, unde se ridică părăstas de
pomenire a eroilor, apoi se continuă
cu această sărbătoare câmpenescă
pâna seara târziu.
28 septembrie - În perioada de toamnă, familiile care
15 octombrie
au suprafețe mari de viță de vie se
adună în familie, cu prieteni , vecioni
pt așa numitul „Surechi”. Acestă
datinină presupune mai multe etape:
culesul strugurilor, măcinatul sau
zdrobitul, storsul mustului, apoi
depozitarea acestuia în butoiele
pregătite (spălate și tratate). Gazda
pregătește o oală imensă de sarmale,
pâine de caasă și cozonac cu nucă.
Această datină este considerată o
adevărată sărbătoare în familie.
17 -20 august
A ajuns la cea de-a VII-a ediție în
2019. Are ca scop păstrarea și
valorificarea tradiției în deosebi
evidențierea portului popular și a
dansului specific zonei. Participă
peste 13 formații din mai multe tări.
pe drumul dintre se leagă drumul cu o sfoară pe care
casa mirilor și
se pun obiecte de artizanat (covoare
până la sala de
și ștergare țesute în casă), persoanele
nunți
care leagă drumul solicită în versuri
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Ohaba

Obicei de nuntă

Ohaba

obicei de
înmormântare

Pianu

”Ziua eroilor”

Pianu

’’Sfinţirea Troiţei şi
a stânelor din Recea
’’

Pianu

Cârnilejul Sașilor

Pianu

“Alimoria”

Pianu

Ziua de “1
Decembrie”

Pianu

Colinde de Crăciun

casa mirelui - la
plecarea de
acasă și casa
miresei la
plecarea de
acasă a miresei
în timpul
privechiului
Ziua Eroilor se
sărbătorește, în
fiecare an, cu
prilejul zilei
Înălțării
Domnului
ziua a 2-a de
Rusalii

ca nașul să plătească pt dezlegarea
drumului și laudă vrednicia mirelui,
frumusețea miresei și bunăstarea
nașilor
vornicul descrie în versuri și pe scurt
viața și vrednicia mirelui și a miresei
după caz

bocitoare exprimă în versuri și pe ton
de plâns aspecte semnificative din
viața celui decedat
Ziua Eroilor se sărbătorește, în
fiecare an, cu prilejul zilei Înălțării
Domnului

SARBATOAREA INTOARCERII
OILOR DE LA MUNTE!
Participarea la slujba religioasa cu
ocazia zilei Nasterii Maicii Domnului
.Aceasta slujba este tinuta in aer liber
la paraclisul construit de cetatenii din
satul Purcareti. La slujba au
participat crescatorii de animale din
satele Purcareti, Plaiuri, Loman,
Sugag, Mugesti, acestia stand cu
animalele pe timp de vara la pasunat
in Recea.
In fiecare an,in
Cetățenii loc. Pianu de Jos,de etnie
perioada de vară germană se întorc acasa , in satul lor
natal pentru a sărbătorii aceaste
obiceiuri.
Inainte de
Se aprind focuri pe dealurile din jurul
lăsatul postului- satelor pentru a alunga spiritele rele
Sfintelor Paști
Sărbătoarea are În fiecarae an în sărbătoarea cea mai
loc în cea mai
apropiată de 1 Decembrie, pienarii
apropiată
din Pianu de Sus cu mic, cu mare se
sărbătoare de 1
adună în fața primăriei, ascultă hora
Decembrie
unirii, colinde cântate de corul
bisericii, închină un pahar de vin
fierbinte și sărbătoresc Ziua
Națională a Romăniei.
Inaintea
Copiii și tinerii de pe raza comunei
sărbătorii
Pianu colindă dascălii,autoritățile
Nașterii
com. Pianu.
DomnuluiCrăciunul
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Pianu

Sfântul Ioan
Botezătorul-Biserica
Pianu de Jos

Poiana
Vadului

Craii

Poiana
Vadului

Steaua

Poiana
Vadului

Tocașii

Poiana
Vadului

Șezătoare

Ponor

Colindul cu țurca

Ponor

privechiul

Ponor

claca de holdă

7 ianuarie

In fiecare an la data de 7 ianuarie
cetățenii com. Pianu de Jos,
împreună cu primarul comunei
sărbătoresc pe cei care poartă
numele sfăntului.
24-25
grup de 4 tinerii/copii care pun în
decembrie
scenă o piesă cu caracter religios întâlnirea lui Irod cu cei 3 crai de la
răsărit, îmbrăcați în haine specifice,
au săbii/coifuri, duc mesajul Nașterii
Domnului, sunt răsplătiți de gazdă cu
bani și colăcei
24-25
grup de 2 copii de vârstă școlară care
decembrie
colindă, ca semn distictiv au o stea
împodobită, duc mesajul Nașterii
Domnului, sunt răspătiți cu colăcei,
fructe și bani
Săptămâna
Grup de 5/7/9/11 tineri necăsătoriți
Mare -din Joia
conduși de un șef al tocașilor - bărbat
Mare înainte de însurat cu atribuții de organizare
a se intra la
culturală. Tocașii simbolizeză ostașii
denie și se
care au păzit mormântul Domnului.
încheie după
Tinerii păzesc toaca coborâtă din
slujba de Înviere turnul bisericii și amplasată în
cimitir.
perioada de
la lăsarea serii se adună grupuri de
iarnă
săteni cu/fără copii acre își aduc de
lucru: tors, urzit, râșchiat, tricotat,
cusut, se instalează cu obiectele
meșteșugărești și povestesc, spun
glume, cântă, recită poezii, uneori și
joacă dacă este instrumentist. În
prealabil unele femei gazdă pregătesc
plăcinte, gogoși sau colăcei. În timp
ce lucrează se discută într-o
atmosferă relaxantă.
ajunul
colindători peste 20 de ani merg din
Crăciunului
casă în casă îmbrăcați în port
național, colindă, joacă fetele și
invită familia la jocul organizat de
aceștia a 2-a zi de în incinta
Căminului Cultural
prima și a 2-a
prietenii, vecinii, cunoscuții
seară de deces
decedatului, după slujba oficiată de
preotul satului, cei prezenți în sensul
unei amintirii fac anumite glume și
păcăleli cum ar fi: se udă, se
cărbunesc, joacă plama, etc
prima jumătate
la seceratul grâului manual, se adună
a lunii
până la 70-100 secerători, care
septembrie
seceră, leagă și fac clapița în
compania unui ceteraș, după care se
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Ponor

mersul cu buhaiul

ajunul Anului
Nou

Ponor

Ridicatul
armindenului

joia înainte de
nuntă

Rimetea

Înmormântarea
Fărșangului

28.02.202029.02.2020

Rosia
Montana

Pușcatul cu carbid

Sărbătorile
Pascale Noaptea Învierii

Rosia
Montana

Deschiderea Izlazului Ultima
duminică din
luna mai a
anului
Ziua Minerului
Duminica, la
jumătatea lunii
iulie a anului

Rosia
Montana

Salciua

Colindatul

Ajunul
Crăciunului

Salciua

Udatul fetelor și a
nevestelor

a 2-a zi de Paște

face cununa de grâu care trebuie dusă
la gazdă de un fecior și neudată, în
ciuda faptului că toți încearcă- să o
ude. Ajunși acasă gazda organizeză o
masă bogată și joc cu lăutari până
dimineața.
În seara de ajun pornesc prin sat o
trupă de băieți cu plugușorul din casă
în caasă cu lăutari, bici, cornul de
bou și buhaiul din păr de cal.
Prietenii mirelui duc din pădure
acasă la mire, cu vărful înainte, pe
jugul boilor, un brad înalt de atâția
metri câți ani are mirele
Obicei vechi de 100 de ani, la care
participă tinerii din sat, care se
imbracă în portul tradițional și umbă
pe ulițele satului într-un alai.
Simbolizezaă îngroparea iernii și a
anului vechi împreună cu toate relele
care s-au întâmplat.
Pușcatul cu carbit are ca și
semnificație alungarea spiritelor rele
pentru a întâmpina Învierea
Domnului. Este practicat din
generație în generație de tinerii din
comună, care se adună, mai ales în
Noaptea Învierii, pentru a marca
această sărbătoare. Zeci de țevi încep
să puște la lăsarea amurgului pe
dealurile din jurul satului.
Adunare câmpenească, se
sărbătorește deschiderea câmpului
pentru pășunatul animalelor.
Ziua Minerului este un eveniment
sărbătorit anual în comunităţile din
zonele unde există sau au existat
exploatări miniere. Prin tradiție,
evenimentul este dedicat minerilor și
familiilor acestora care mai locuiesc
în Roșia Montană.
Începând cu 21 noiembrie copiii se
adună seara să repete colinzile la fel
și băieții care și-au format ceata de
crai formată din 5 persoane. Începând
cu ajunul Crăciunului se pornesc la
colindat prin sat, la biserici timp de 4
zile, până a 3-a zi de Crăciun. craii
sunt imbrăcați în port popular.
Băieții udă fetele cu apă și parfum
pentru a fi frumoase , să dea naștere
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Salciua

Nunta tradițională

în perioada când
nu sunt posturi
ortodoxe

Santimbru

Seara de colinde

decembrie

Scarisoara

„Satul de vară a
scărişorenilor”

A treia zi de
Rusalii

Scarisoara

Tocaşii

Din joia mare
până a doua zi
de Paşti

la copii sănătoși și să miroase tot
anul a flori de primăvară. Ei erau
răsplătiți în primul rând rând cu
sărutatul pe obraz, apoi cu ouă roșii,
jinars fiert și prăjituri.
Nunta de la Sălciua este un obicei
vechi care a fost pus în scenă în anii
70 și reluat în anii 2011. La nunțile
actuale se mai păstrează doar o parte
din acest obicei, vornicitul, strgatul și
jucatul steaului pe drum.
un grup de copii îmbracați în straie
populare ne încântă cu colinde
tradiționale românești
În “satul” de vară cu aproape 50 de
colibe oamenii din satele apropiate
Sfoartea,Prelucă, Negeşti , Runc ,
Lespezea, Stiuleţi , Faţa Lăzeşti
începând cu lunile aprilie și mai urcă
cu animalele spre muntele Mărşoaia.
Rămân aici pentru a avea în veghe
animalele până la începutul toamnei,
în septembrie.Este obicei străvechi ca
a treia zi de Rusalii ,toată suflarea
împreună cu Primarul , Consiliul
local,un sobor de preoţi în frunte cu
preotul satului , urcă în munte unde
se săvârşeşte Taina Sfântului Maslu ,
se sfinţeşte crucea şi se rostesc
rugăciuni pentru ca Dumnezeu să
ocrotescă şi să ferească oamenii şi
animalele de “vremuri rele”şi de
pradători . După terminarea
rugăciunii oamenii sunt invitaţi la o
“agapă creştenească”unde sunt serviţi
cu mici , grătare , bere , cozonac
,etc… .Sărbătoarea se încheie cu joc
şi voie bună .
Cu ocazia sărbătorilor de paşti se
organizează toaca. Un grup de şapte,
nouă feciori iau in pază de la biserica
o toacă de lemn pe care trebuie să o
păstreze din joia mare şi până în
lunea de paşti, dimineaţa. În tot acest
interval trebuie să stea lângă ea în
locul amenajat din incinta cimitirului
şi să puşte din când în când din
treascuri. Dacă se întâmplă să le fure
cineva toaca, trebuiau sa o
răscumpere cu atâţia bani, oua, carne
de miel si cozonaci să ajungă să se
inconjoare de 3 ori toaca. In
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Scarisoara

Craii,Steaua,Sorcova

Ajunul
Crăciunului

dimineata celei de-a doua zile de
pasti predau toaca şi dupa ce oamenii
au ieşit din biserică, tocaşii împreună
cu fetele , toţi imbracaţi în costume
popolare , însoţesc preotul satului
până la casa parohială, căntând cu
toţii “Hristos a înviat !” pînă coboară
scările bisericii apoi din drum li se
alătură muzicanţii.Ajunşi la casa
parohială incing o hora în drum
împreună cu preotul ,drept răsplată
sunt serviţi cu prăjitură , vin, bani .
Tot în pas de dans trec pe la fiecare
casa din sat unde primesc drept
rasplata bani, iar in schimb ei ii
servesc cu ţuică. Se indreapta apoi
spre căminul comunei unde se
incinge jocul “hotilor” la care
participă toti cei ce au contribuit cu
bani, joc ce durează pâna marţi
dimineata.
Sarbatoriile Craciunului constituiau
numeroase prilejuri de bucurie, atat
pentru cei mici, cat si pentru cei
mari..
Cei mici, in ajunul Craciunului, dis
de dimineata isi luau traista in spate
si colinda in mana (un bat de salcie
sau rachita de pe care se lua coaja si
apoi cu mezdreala se adunau de pe el
fasii de lamn subtiri, spiralate si se
aranjau sub forma de buchet alb de
flori. Copiii plecau la casele
invecinate unde ii asteptau colacii,
bucati de zahar “cotca” ( zahar
cubic), mere sau nuci. In ajun, seara,
venea randul colindatorilor mari care
urau din casa in casatau colinde cu
caracter laic, satiric, religios sau cu
referire la roadele pamantului. De
multe ori, colindatorii eau insotiti de
muzicanti pentru a-i acompania.
Era raspandit si obiceiul mersului cu
steaua sau cu craii (costumati special
pentru fiecare personaj: Irod,
Melfior, Gaspar, Baltazar, Popa,
Ciobanii). Acestia prezentau in fata
oamenilor un adevarat program de
teatru religios.
De anul nou se mergea cu sorcova si
cu plugusorul. In ultimul timp s-a
obisnuit si umblatul cu capra.
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Spring

Butea ficiorilor

lăsarea postului
de Crăciun până
la anul nou

Spring

Sf Gheorghe- udatul
fetelor

23 aprilie - Sf.
Gheorghe

Spring

Hodaița

Lasăarea
postului de
Paște

Spring

CRAII

24 decembrie

Spring

Codrea

24 decembrie

Obiceiul pune în mișcare toată
comunitatea. Feciorii satului se
strâng și își aleg o gazdă apoi se
organizează asemenea unei
comunități, își aleg conducătorii un
primar, un crâșmar și un pârgar.
Fiecare fecior își cheamă o fată cu
măr (brad de crăciun). Toată perioada
postului învață colinde.
Acest obicei dorește să evidențieze
reînvierea naturii și începutul
activităților agrare, în trecut
elementul de bază era apa. Feciorii
umblau cu găleți de apă prin sat și
udau fetele. În zilele noastre apa a
fost înlocuită cu parfum.
sătenii se strâng, în seara de hodaiță,
pe dealurile din jurul satului și dau
foc unor grămezi mari din tulei de
porumb. De pe dealuri se aud tot
feluri de strigături, sunt adresate
ironii, mai ales fetelor bătrâne,
văduvelor și feciorilor tomnateci
o scenetă jucată de 4 copii inspirată
din Biblie este prezentată la fiecare
poartă. Copiii sunt costumați,
costumele îl reprezintă pe Irod și cei
trei crai
La ivitul zorilor copiii mici se strâng
la biserica din sat, preotul îi așteptă
cu dulciuri, copiii aprind un foc în
drum, atunci când focul este pe
terminate pornesc pe ultițele satului,
toată suflarea satului iese pe stradă.
Copiii primesc dulciuri de la toată
lumea.
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Anexa 3.2. Agenda evenimentelor județului Alba, pe anul 2020 (conform Anexei 19 la HCJ Alba nr. 45/14 februarie 2020)
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Secțiunea 4. Transport și mobilitate
4.1. Tipologia județului și legătura cu sistemul de transport
4.1.1. Teritorial-geografic
Situat în partea central-vestică a ţării, judeţul Alba are o suprafaţă de 6.231km2, din acest
punct de vedere judeţul Alba încadrându-se între judeţele mijlocii, ocupând 2,6% din suprafaţa
ţării. Teritoriul județului se desfăşoară în bazinul hidrografic al râului Mureș1, pe Mureșul mijlociu
axat pe zona centrală a Podișului Transilvaniei, între Deda și Alba Iulia continuând în Culoarul
Mureșului inferior, cuprins între Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Munții Banatului, între
Alba Iulia și Lipova. Structura geografică complexă este reflectată în varietatea formelor de relief,
predominant muntos, 52%, dealuri 20% şi zone depresionare şi lunci 28% conferind o varietate a
nuanţelor climatice și a învelişul vegetal diversificat ce au impus peisaje variate și atractive.
4.1.2. Teritorial-administrativ
Din punctul de vedere al tipologiei regiunilor, județul Alba face parte din categoria NUTS
3, urban-rural, predominant rural cu 4 municipii, 7 oraşe şi 67 de comune cu 656 de sate, fiind
conectat prin rețeaua de transport rutier și feroviar cu zone funcționale urbane din Regiunea
Centru,i Nord-Vest și Sud-vest, conexiuni ce configurează direcțiile majore de legătură
extrateritoriale ale județului Alba:
 Legăturile către vest se realizează prin DN7 și Linia CF200,
 Legăturile către est pe coridoare terestre rutiere și CF, repectiv DN1 și linia CF300,
 Legăturile spre nord pe coridoare terestre rutiere prin DN1 și feroviare Linia CF300
către zona funcțională urbană Cluj-Napoca cu aeroportul internațional Traian Vuia
 Legăturile către sud cu legături terestere rutiere DN 7 către județul Sibiu cu aeroportul
Internațional, și Regiunea Sud-Vest prin DN7 și DN67C
4.1.3. Teritorial-economic
Județul Alba reprezintă un sistem socio-economic și teritorial în cadrul Regiunii Centru,
învecinat cu judeţul Cluj la nord, cu judeţul Bihor şi judeţul Arad la vest, cu judeţul Hunedoara la
sud-vest, cu judeţul Vâlcea la sud, iar cu judeţul Sibiu şi judeţul Mureş în est, în care buna
conectivitate cu sistemul național de transport și varietatea factori naturali au constituit
fundamentul dezvoltării istorice a localităților și i-au determinat specificitatea funcțională și
peisagistică a teritoriului județean. Din punct de vedere al tipologiei socio-economice, teritoriul
județului evidențiază două caracteristici majore:
(1). O economie urbană în zone dezvoltate istoric de-a lungul căilor de circulație majore,
cu o forță economică medie, dar într-o dezvoltare și diversificare treptată pe baza
potențialului județului, și prin creșterea gradului de accesibilitate, mobilitate și
valorificarea a patrimoniuluii natural și cultural;
(2). O masă demografică redusă, rezultat al migrației, cu o specializare și vârstă ce nu susțin
obținerea de valoare adăugată necesară creșterii economice, ceea ce generează o
vulnerabilitate pentru economia județului și posibilități limitate de adaptare la
schimbările impuse de competitivitatea piețelor internaționale.
4.2. Influența tipologiei județului asupra infrastructurii de transport
4.2.1. Transport și dezvoltarea urbană și rurală
Rețeaua de transport terestră, feroviară și rutieră, s-a dezvoltat istoric pe teritoriul
județului în funcție de rolul economic, cultural, social și administrativ jucat de localități,
concentrând densități mai ridicate privind infrastructura de transport și implicit de trafic, pe
Culoarul Mureșului, pe arealul de concentrare urbană Aiud, Ocna Mureș, Alba Iulia, Sebeș.
Râul Mureş și principalii săi afluenţi Râul Arieş (râu se formează prin unirea Arieşului Mic cu Arieşul Mare),
Pârâul Aiud (Aiudel), Pârâul Galda, Râul Geoagiu, Râul Ampoi, Râul Tîrnava (format din cele două râuri principale
ale regiunii: Tîrnava Mare şi Tîrnava Mică), Râul Sebeş, Râul Cugir (format din cei doi afluenţi pârâul Cugir şi
Râul Mic).
1
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Prin politica Consiliului Județean Alba, de a contribui la dezvoltarea economică și
implicit de intăririre a coeziunii teritoriale prin programe de reabilitare și modernizare a drumurilor
județene, s-au făcut investiții semnificative în ultimii 15 ani în creșterea accesibilității și mobilității
în zonele montane posesoare de patrimoniu cultural și natural de excepție. Figura nr. 1 prezintă,
pe lângă situația drumurilor naționale, ponderea drumurilor județene și comunale modernizate în
județul Alba comparativ cu județe cu economii puternice din Regiunea de Dezvoltare Centru.
Figura1 - Ponderea drumurilor modernizate la nivelul Regiunii Centru în anul
2018 (%)

sursa: Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021-2027: Analiza socoio-economică a
regiunii centru, versiunea noiembrie 2019
Reţeaua localităţilor urbane şi rurale a cunoscut un proces de polarizare a activităţilor
economice şi sociale în jurul municipiilor Alba Iulia, Aiud, Blaj şi Sebeş şi mai modest în jurul
centrelor mici urbane, Cugir, Ocna Mureş, Zlatna, Abrud, Cîmpeni, Baia de Arieş. Zona Munţilor
Apuseni cu oraşul Cîmpeni ca pol de dezvoltare socio-economică înregistrează stagnare şi un
proces lent de declin economic, fiind restructurate principalele activităţi economice, industriale şi
cooperatiste. Municipiul Alba Iulia este considerat pol de importanţă regională, iar municipiile
Sebeș, Aiud, Blaj şi oraşul Cugir poli de importanţă locală.
4.2.2. Elemente geografice cu influențe asupra rețelor de transport terestre
Caracteristicile geologice și configurația reliefului, elemente ce influențează rețeaua de
transport terestră, feroviară și rutieră, în județul Alba se remarcă o structură teritorială complexă,
formată din munţi2, dealuri şi podişuri3, depresiuni şi culoare4. Relieful și structura bazinului râului
Mureș nu crează, prin declivitate și prin frecvența inundațiilor5, probleme majore rețelei de
Munții Bihorului, unitatea ce mai naltă din cadrul Munţilor Apuseni (Curcubăta 1,849 m), Muntele Mare la nord de
valea Arieşului; Munţii Metaliferi în partea nord – vestică şi sudică a bazinului văii Ampoiului; Munţii Trăscăuluicea
mai extinsă unitate montană a judeţului; Munţii Şureanu desprinși din nasivuli Parângului, cu înălţimi mai mari
(Vârful lui Pătru 2.130 m); Munţii Cindrelului, pe dreapta Sebeşului, co vaiații de relief de la 2.000 m la aproximativ
900 m.
3
Unitatea dealurilor şi podişurilor este alcătuită din dealuri piemontane ale Sebeşului şi cele ale Trăscăului cât şi de
Podişul Transilvaniei.
4
Depresiuni şi culoare dominant fiiind cel al Mureşului ce desparte Munţii Apuseni de Podişul Transilvaniei. Are
altitudinea coborâtă cuprinsă între 220 m la confluenţa cu Sebeşul şi 270 m la confluenţa cu Arieşul. În zona de culoar
se individualizează două depresiuni Sebeş – Alba Iulia şi Teiuş. Între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali se întinde
Culoarul Orăştiei și depresiunea –culoar Secaş. Depresiuni intramontane situate pe văi: Depresiunea Abrudului,
Câmpeni, Lupşa, Mogoş, Ponor, Sălciua şi Trăscău, Valea Ampoiului, depresiunea Almaşului, Zlatna, Ampoi .Ampoiţa.
5
Riscurile privind deteriorarea căilor de transport sunt preîntâmpinate prin monitorizarea surpărilor/alunecărilor de
teren de pe tot teritoriul județului cât și a pragurilor critice ale cursurilor de apă, activitatea a CJSU, CLSU și ISU.
2
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transport. Totuși, viituri formate din ploile torențiale și scurgerile de pe versanți au cauzat creșteri
de debite și depășirea cotelor de inundație afectând drumuri de acces naționale și județene, dar și
linii CF în zona de sud și nord-vest a județului6.
4.3. Tipologia județului și legătura cu sistemul de transport
4.3.1. Conectivitatea și mobilitatea și dezvoltarea județului Alba
Strategiile dezvoltării județului Alba aprobate de Consiliul Județean pentru perioadele
2007-2013 și 2014-2020 au pus conectivitatea ca fundament al dezvoltării spațiale policentrice a
județului, cu rol crucial în dezvoltarea economică și socială a rețelei de localități din județul Alba
și de întărirea coeziunii teritoriale între zona de este, urbană, și zona de vest preponderent rurală a
munților Apuseni. Intermodalitatea în cadrul rețelelor de transport, atât în interiorul județului cât
și cu legăturile către rețelele de transport trans-europene de tip TEN-T, a reprezentat un obiectiv
cheie în planificarea investițiilor cu caracter explicit spațial contribuind la stimularea activităților
economice și la creșterea coeziunii sociale.
Figura 2 - Coridoarele de transport TEN-T în Europa

Sursa:http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
4.3.2. Conectivitatea și mobilitatea și dezvoltarea județului Alba
La conferința de la CRETA (1994) s-a stabilit pentru Europa Centrala și de Est un număr
de 10 (zece) coridoare prioritare, de interes continental (coridoare rutiere, feroviare și navigabile).

6

DN76C, DN74, DN75, DJ107B, DJ107k, DJ107H DJ108, DJ750g, DJ7550c, DJ106E, DJ106i
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Dintre aceste coridoare, trei străbat teritoriul României7 Județul Alba se află în situația favorabilă
din punct de vedere al accesibilității de a fi străbătut de coridorl Pan-European IV și pe traseul
autostrăzii Sebeș-Turda fiind în legătura și cu autostrada Sebeș-Turda. La finalizarea lucrărilor
județul Alba este conectat la rețeaua TEN-T și cu rețeaua rutieră de interes național.
Figura3 - Infrastructura rutieră indicând conectivitatea județului în teritoriu
național și european

sursa:http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
Rețeaua rutieră prezintă poziția favorabilă a județului în contextul rețelei urbane, de
aeroporturilor internaționale, Sibiu și Cluj-Napoca și a zonelor turistice. Pe termen mediu
Județului Alba va fi conectat, în regim de autostradă, la punctele de interes din regiunea Centru
respectiv zona turistică a Sighișoarei și Mediașului precum și către zona metroplitană Brașov. Prin
Coridorul Nr. 4 – Berlin – Nürnberg – Praga – Budapesta – Arad – București – Constanța / Craiova – Sofia – Salonic
/ Istanbul; Coridorul Nr. 7 - Coridorul fluvial Dunărea; Coridorul Nr. 9 Helșinki – Sankt Petersburg / Moscova – Kiev
/ Odessa – Chișinău – Focșani – București – Giurgiu – Plovdiv (legatura cu coridorul 4).
7
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autostrada Sebeș-Turda județul are conexiune și la noduri de acces către zonele din est ale țării
prin A8 (Autostrada montană Târgu Mureș-Târgu Neamț.
Figura4 - Infrastructura CF indicând conectivitatea județului în teritoriu național
și european

sursa:http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
Modernizarea liniilor de transport feroviar va contribui la creșterea traficului de călători
și marfă pe un sistem mai rapid și mai puțin poluant. Prin modernizarea liniilor M200 și M300 în
nodul feroviar Alba-Iulia-Teiuș coroborat cu autostrada Sebeș-Turda oferă oportunitatea
realizării unui nod multimodal cu efect multiplicator în dezvoltarea terenurilor din zona limitrofă
acestor U.A.T.-uri. Modernizarea liniei simple CF Turda – Abrud reprezintă o investiție ce
susține turismul în zona munților Apuseni.
4.4. Proiecte în infrastructura de transport conform Masterplan General de
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 225.08.2020
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Transport
Masterplan General de Transport, prin puterea cadrul normativ pe care îl deține, asigură
etapizat implementarea inverstițiilor ce privesc infrastructura de transport ăn Romania și care va
influența decisiv creșterea atractivității județului Alba ca factor de localizare pentru investiții și
turism. Tabelele nr. 1 și 1a indică proiectele cuprinse în masterplan pentru infrastructura rutieră și
feroviară în execuție și propuse pe teritoriul județului Alba.
Figura5 - Harta masterplan general de transport al Romaniei, cu relevanță pentru
județul Alba

Sursa: http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693
Tabel 1- Proiecte cuprinse în masterplan pentru infrastructura feroviară
Proiecte infrastructura transport feroviar
Sector: Coslariu - Vintu de Jos - Simeria
Sector: Coslariu - Teius - Cp.Turzii
Tip CF: Dubla Electrificata
Tip CF: Dubla Electrificata
Facilitati: Modernizare
Facilitat: Modernizare
Lungime (km): 69,00
Lungime (km): 55,00
Cost (mil.euro fără TVA): 206,42
Cost (mil.euro fără TVA)
241,00
Status: Lucrari in curs
Status: Proiect in asteptare
Statii CF: Teius
Denumire: Teius
Perioadă de implementare: 2016-2020
CF modernizare: Sibiu - Vintu de Jos
Tip CF: Dubla/Simpla Neelectrificata
Facilitati: Modernizare
Lungime (km): 83,00
Cost (mil.euro fără TVA): 189,00
Status: Proiect in asteptare

PT turism: CF turistice: Turda - Abrud
Facilitati: Modernizare
Tip CF: Simpla Ingusta Neelectrificata
Lungime (km): 93,00
Cost (mil.euro fără TVA): 217,80
Perioada de implementare: 2016-2018
Status: Proiect in asteptare/parteneriat publicprivat

Statii CF: Aiud
Perioadă de implementare: 2016-2020
Tabel 2 - Proiecte cuprinse în masterplan pentru infrastructura rutieră
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Proiecte infrastructură transport rutier
Autostrada în construcție: A10, Autostrada Mures-Aries8
Lungime (km): 41,00
Sector: Sebes - Aiud (Sebes - Turda)
Valoare mil.euro: 278,74
Perioada de implementare: 2016-2017
Finanțare mil.euro fără TVA: FC
Autostradă în operare: A10, Autostrada Mures-Arieș
Lungime (km): 29,00
Sector: Aiud - Turda
Foto: Informaţii suplimentare
Autostradă în operare: Autostrada Transcarpati, A19
Lungime (km): 132,00
Sector: Sibiu Est - Deva

Conectare la rețeaua de transport conform PATN Secțiunea Transport
Figura6 - PATN-Rețeaua de Căi Rutiere

Inscrierea județului în traseele majore terestre și aeriene este prezentată în anexele Legii
nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național (PATN) - Secțiunea
I Rețele de transport, Căi Rutiere, Căi Ferate, Aeroporturi și Transport Combinat. Legea nr.
363/2006 reprezintă baza legală de proiectare a infrastructurii de transport terestru, aerian și naval,
detaliată în masterplanul general de transport.

8
9

https://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693
https://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693
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Figura7 - PATN-Rețeaua de Căi Feroviare

Figura8 - PATN-Rețeaua de Transport Combinat

Secțiunea I-Rețele de transport, rutier, feroviar și multimodal prezintă condiții favorabile
de dezvoltare socio-economică a județului. Capacitatea de finanțare și de management în
implementarea proiectelor pot conduce la finalizare a proiectelor propuse la sfârștul anului 2030.
4.5. Analiza căilor de transport pe teritoriul județului Alba
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4.5.1. Rețeaua drumuri naționale, județene și locale
Pe teritoriul județului Alba s-a dezvoltat o rețea de căi de comunicații, drumuri, care
asigură legătura dintre localități, accesul la diferite centre de interes județean și relația cu județele
învecinate și implicit cu restul țării. Rețeaua de drumuri este alcătuită din patru categorii diferite
și anume:
 Autostrăzi
 Drumuri Naționale (DN),
 Drumuri Judetene (DJ),
 Drumuri Comunale (DC).
Rețeaua de drumuri care traversează teritoriul administrativ al județului Alba este bine
dezvoltată, principalele axe de circulație fiind plasate de-a lungul culoarelor Mureșului și a
Târnavelor, dar și prin trecătorile și pasurile montane. Județul Alba este avantajat din punct de
vedere al accesului la rețeaua de transport europeană și națională fiind traversat de drumurile
naționale prin majoritatea orașelor județului, facilitând legătura direct a acestora cu reședința de
județ, excepție făcând doar orașele Ocna Mureș și Cugir, care sunt traversate de drumuri județene.
Figura 9 - Rețeaua de drumuri județene (an 2014)

Studiu Banca Mondială - Ghid de Investiţii: Drumuri judeţene
4.5.2. Căi de transport rutiere: Drumuri Naționale
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Drumurile naţionale totalizează 413km, din care 381 km modernizate şi 32 km cu
îmbrăcăminţi uşoare rutiere. Intersecţia drumurilor naţionale creează legături spre punctele
extreme ale judeţului şi cu judeţele limitrofe, pe următoarele direcții astfel:
Direcţia E –V
 DN 75 legătură între Turda şi Arieşeni DN 14 B, DN 1, DN 74 legătură între Copşa
Mică, Blaj, Abrud, Blaj
 A1, DN 1, DN 7 legătură între Sibiu, Sebeş, Orăştie
Direcţia N – S
 DN 1, DN 67C, DN 1R legătură între Turda, Aiud, Alba Iulia, Sebeş, Şugag Huedin ,
Albac
Direcţia NV – SE
 DN 75, DN 74 A, DN 74, DN 1 legătură între Arieşeni, Cîmpeni, Zlatna, Alba Iulia,
Sebeş, Sibiu.
Distanțele dintre municipiul Alba Iulia, reședință de județ și municipiile vecine de
importanță regională sau națională sunt următoarele:
 Alba Iulia - Cluj Napoca (nord): 97 km
 Alba Iulia - Timișoara (vest): 225 km
 Alba Iulia - Sibiu (sud-est): 70 km
 Alba Iulia - Brașov (sud-est): 240 km
 Alba Iulia - Târgu Mureș (nord-est): 118 km
Drumurile naţionale desfăşurarea în teritoriu județului sunt clasificate astfel:
Autostrăzi
 A1 începe din Bucuresti şi asigură ieşirea spre graniţa cu Ungaria la Nădlac,
traversând pe teritoriul județului Alba municipiul Sebeș şi continuă spre Deva;
 A10 este autostrada care va face legatura dintre Autostrada A1 (Bucureşti -Nădlac)
si Autostrada A3 numită şi Autostrada Transilvania (Bucureşti - Borş), pe traseul
Sebes - Turda. (sursa http://www.130km.ro/a10.html)
Dintre acestea unele sunt clasificate ca drumuri de imporanță europeană, Coridorul paneuropean IV de transport:
• E81(DN1): leagă România de țările membre ale Uniunii Europene prin Ucraina,
frontiera ucraineano-română Nevetlenfolu - Halmeu (Satu Mare - Cluj Napoca - Alba
Iulia - Sibiu - Râmnicu Vâlcea - București - Constanța).
• E68 (DN7 și DN1): leagă România de țările membre ale Uniunii Europene prin
Ungaria, prin frontiera ungaro-română Nădlac (Arad - Deva - Alba Iulia - Sibiu Brașov).
Lista drumurilor naționale este completată după cum urmează:
 DN 14B – Teiuş (DN 1) - Blaj - Valea Lungă - limită jud. Sibiu
 DN 67C10 - Limită jud. Vâlcea - Oaşa - Şugag - Sebeş (DN 1)
 DN 74 - Limită jud. Hunedoara - Ciuruleasa - Abrud - Zlatna - Meteş - Alba Iulia (DN
1)
 DN 74A – Abrud (DN 74) - DN 75 (Câmpeni)
 DN 75 - Limită jud. Bihor - Arieşeni - Albac - Câmpeni - Sălciua de Jos - Limită jud.
Cluj
Traseele și lungimile reale ale rețelei drumurilor naționale sunt centralizate în anexa 1.
Cu excepţia unor sectoare de drum pe DN 1(între localităţile Sebeş şi limita cu judeţul
Sibiu), desfăşurarea fizică a drumurilor este cu o singură bandă de circulaţie pe sens. În acest

10

Transalpina
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context se poate aprecia că traficul este aglomerat, în anumite sectoare creându-se în perioadele
de vârf dificultăţi în trafic.
4.5.3. Căi de transport rutiere: Drumuri județene
Reţeaua de drumuri judeţene, formată din 59 de drumuri, are o lungime de 1086,262 km
și joacă un rol important în asigurarea legăturii cu rețeaua de drumuri naționale și cu cele
comunale. Majoritatea drumurilor judeţene sunt dispuse în teritoriu de-a lungul văilor, reţeaua
având o densitate mai ridicată în în podişul Secaşelor şi Tîrnavelor. Din totalul drumurilor județene
un număr de 22 sunt în stare bună iar 27 parțial bună având pe parcurs zone de drum în stare
medie. Anexa 3 prezintă starea de viabilitate a drumurilor județene, la sfârșitul anului 2019.
Din punct de vedere al conectivității, DJ 107I joacă un rol strategic legând partea de est
și vest ale județului. DJ107I, cu originea în municipiul Aiud şi punct terminus aproape de Abrud,
în DN 74, are o lungime totală de 78,42 km și asigură conectarea dintre DN1 și autostrada SebeşTurda cu drumul naţional DN 74 care duce în Ţara Moţilor. Rețeaua drumurilor județene, starea
de viabilitate a acestora și situația podurilor, pasajelor și aviaductelor aferente este prezentată în
anexele 2 și 3.
În curs de reabilitare/modernizare DJ 107I numit “Transalpina de Apuseni”- care are
originea în municipiul Aiud şi terminându-se aproape de Abrud, în DN 74, cu o lungime totală de
78,42 km. Acest drum face legătura între Autostrada Sebeş-Turda, drumul naţional DN 74 care
duce în inima Ţării Moţilor şi drumul naţional DN1, asigurând conectivitatea zonei Munţilor
Apuseni cu coridoarele de transport europene şi naţionale. Obiectivul lucrărilor de modernizare
este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane din judeţul Alba situate în
proximitatea reţelei TEN-T.
4.5.4. Căi de transport rutiere: Drumuri comunale
Rețeaua rutieră comunală însumează 197 de drumuri cu o lungime totală de 1130,290
km. În anexele 5 și 6 sunt prezentate rețeaua de drumuri comunale, cât și starea de viabilitate a
acestora.
Drumurile comunale asigură în general legătura dintre reşedinţele de comună şi satele
aparţinătoare precum şi dintre unele reşedinţe de comună şi drumurile judeţene și naționale.
Rețeaua drumurilor comunale nu preia trafic de mare intensitate, sau cu sarcină mare pe osii,
nefiind modernizate, structura rutieră nefiind dimensionată în acest sens. De asemenea,
infrastructura drumurilor, a lucrările de artă (poduri, podețe) nu au o stare de viabilitate
corespunzatoare, sunt subdimensionate cu elemente geometrice necorespunzătoare. De asemenea
pasajele la nivel cu calea ferată, cu timp îndelungat la barieră, sunt elemente care reduc viteza și
capacitatea de circulație.
4.5.5. Infrastructura de transport rutier și dezvoltarea turismului
Investiţiile în drumurile naţionale DN74 Alba Iulia-Zlatna-Abrud, DN75 TurdaCîmpeni-Arieşeni, DN67C Sebeş-Şugag-Novaci care face legătura între judeţul Alba şi judeţul
Gorj, drumurile judeţene şi comunale vor permite dezvoltarea potenţialului turistic al Munţilor
Apuseni şi a Munţilor Şureanu, o oportunitate fiind reabilitarea/modernizarea în scop turistic a
liniei Mocăniţei: Abrud-Cîmpeni-Baia de Arieş-Turda.
Principalele zone turistice din judeţul Alba, exceptând localitățile cu valoare turistică,
sunt plasate în zona Munților Apuseni, zonă turistică din județul Alba cu resurse naturale variate,
fenomene arstice, stațiune de schi, agroturism, turism cultural sunt accesibile prin drumuri
principale: DN74, DN75, DJ762, DJ750, DJ107K, DJ 750C, DJ107M, DJ107I. In completarea
atractivității masivului munților Apuseni județul Alba, în podișul și văile Târnavelor există
obiective turistice de ordin cultural - bisericile fortificate și cetățile țărănești, castele, regiune cu
vititurism, stațiunea balneară Bazna, accesibile prin drumuri județene și naționale, DN 14B Copșa
Mică-Teiuș și DJ 107.
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O zonă în dezvoltare este arealul montan din sudul județului Alba accesibil prin DN67C
(Sebeș - Novaci –Transalpina, șoseaua care urcă la cea mai mare altitudine din țară: 2145 m.
4.5.6. Transportul public de persoane
Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Județean de Persoane, 20122016, a identificat un număre de factori care se constituie ca bază de dezvoltare a unui secgment
de servicii și economic important în susținerea dezvoltării economiei județului. Sunt meționați
factori organizaționali prin înființarea ADI Transport, factori logistici în continuă modernizare; o
rețea de rute județene și interjudețene, precum și factori care generează cererea de transport public
prin valorificarea potenţial turistic şi agroturistic ridicat în zone ale judeţului, Arieşeni, Valea
Aiudului etc.Din punct de vedere spațial centrul de concentrare al reţelei rutiere a judeţului este
municipiul Alba Iulia (4159 km cumulați către localități rutiere) urmat de municipiul Sebeş şi
oraşul Teiuş (între 4000 şi 5000 de km.), respectiv municipiile Aiud, Blaj şi oraşele Abrud şi
Zlatna ( între 5000 şi 6000 km ). Accesibilitatea rutieră de la reședința de județ Alba Iulia spre
municipiile și orașele din județul Alba (viteza medie de deplasare: 55 km/h) este prezentată în
tabelul 3:

Oraș/ Municipiu

Tabel 3- Accesibilitatea rutieră a municipiului Alba Iulia
De la Alba Iulia la: Accesibilitate rutieră Distanța (km) Timpul de parcurgere (min.)
29
32
Aiud
40
44
Blaj
17
19
Sebeș
66
72
Abrud
100
109
Baia de Arieș
80
87
Câmpeni
37
40
Cugir
51
55
Ocna Mureș
17
18
Teiuș
35
38
Zlatna
Considerând indicatorul de km cumulat, comuna Ocoliş cu 10367 km cumulat către toate
localităţile este la periferia rețelei rutiere, urmată de Arieşeni, Gârda de Sus, Poşaga şi Sălciua au
valori cuprinse între 9000 şi 10000 km. Pentru dezvoltarea transportului public, pe lângă măsuri
ce țin de condiții de confort, siguranță și satisfacțiea călătorului, trei măsuri vizează direct
infrastructura de transport și de dezvoltare a transportului public care să fie susținută prin forme
de finanțare:
 Măsura 1. – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
 Măsura 2.–Amenajarea staţiilor publice destinate transportului judeţean de persoane
 Măsura 4. – Valorificarea potentialului turistic al traseelor cuprinse in programul de
transport public judeţean de persoane prin introducerea unor produse turistice
Prin HCJ nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare,sunt menționate 86 de
trasee, în programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate în judeţul Alba,
cu valabilitate până la data de 31.12.2021:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Tabel 4- Trase transport public județean de persoane
Traseu
Lungime
traseu(km)
Abrud - Zlatna - Alba Iulia
67
Bistra - Cîmpeni - Alba Iulia
86
Abrud - Câmpeni
13
Abrud - Mogoş - Valea Barnii
33

Nr. staţii
26
32
4
12
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Abrud - Bucium - Poieni (Bucium)
Abrud - Buninginea - Vulcan Cotoncu
Aiud -Teiuş - Alba Iulia
Aiud-Lopadea Veche
Aiud-Mirăslău - Cicău
Aiud-Livezile - Rimetea
Aiud-Ponor - Geogel
Aiud-Rădeşti - Peţelca
Aiud-Lopadea Nouă -Turdaş
Aiud-Lopadea Nouă - Hopârta
Aiud - Beţa
Aiud - Ciuguzel
Aiud-Inoc - Ciugudu de Sus
Aiud-Ocna Mureş - Gura Arieşului
Aiud-Ocna Mureş-Şilea
Ocna Mureş - Noşlac - Găbud
Ocna Mureş - Noşlac
Alba Iulia - Meteş - Zlatna
Cib - Zlatna - Alba Iulia
Alba Iulia - Şard - Lunca Ampoiţei
Alba Iulia -Teiuş -Valea Mănăstirii
Teiuş - Stremţ - Geomal
Alba Iulia - Coşlariu - Blaj
Alba Iulia - Ohaba
Alba Iulia - Henig
Vingard-Ghirbom - Alba Iulia
Alba Iulia - Unirea - Ocna Mureş
Alba Iulia -Vinţu de Jos - Pianu de Sus
Alba Iulia - Blandiana - Acmariu
Alba Iulia -Vinţu de Jos - Blandiana
Alba Iulia - Blaj - Cetatea de Baltă
Blaj - Bălcaciu - Cetatea de Baltă
Blaj - Bucerdea Grînoasă
Blaj - Pănade
Blaj - Biia
Blaj - Jidvei-Veseuș
Blaj - Cergău Mare
Blaj - Roşia de Secaş
Blaj - Lunca - Cenade
Alba Iulia - Abrud - Câmpeni
Abrud - Cîmpeni - Bistra
Câmpeni - Bistra
Câmpeni - Bistra - Mușca
Câmpeni - Lupșa - Baia de Arieş
Câmpeni - Baia de Arieș - Săgagea
Baia de Arieş - Lupșa - Mușca
Baia de Arieș - Brăzești - Sălciua de Jos
Câmpeni - Sohodol - Câlea
Câmpeni - Vârtăneşti

13
11
32
10
13
25
43
15
35
16
15
15
20
37
50
19
6
37
58
25
37
16
38
33
20
29
51
25
28
24
63
30
16
10
17
30
15
23
20
80
19
6
17
25
65
17
15
8
14

8
4
11
4
5
12
11
9
13
9
8
8
8
13
19
7
3
17
20
12
16
4
11
12
6
12
14
8
7
6
27
18
4
6
10
16
4
6
7
29
7
4
10
12
22
9
7
8
7
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Câmpeni -Vidra - Avram Iancu
Câmpeni -Vidra -Târsa
Câmpeni - Poiana Vadului
Câmpeni - Horea-Matişeşti
Câmpeni - Gheţari
Câmpeni - Albac - Arieşeni
Cugir - Sebeş - Câmpeni
Cugir - Vinţu de Jos-Sebeş
Cugir - Pianu de Sus
Cugir -Vinţu de Jos -Alba Iulia
Cugir - Şibot - Ceru Băcăinţi
Cugir - Şibot
Cugir - Balomiru de Cîmp
Cugir - Sălişte
Sebeş - Lancrăm - Alba Iulia
Sebeș -Vințu de Jos -Blandiana
Sebeş - Daia Română
Sebeş - Şugag -Tău
Sebeş - Săsciori - Dobra
Sebeş - Şugag
Sebeş - Laz - Căpîlna
Sebeş - Răchita
Sebeş - Săsciori - Loman
Sebeş - Pianu de Sus - Strungari
Sebeş - Sibişeni - Pianu de Sus
Sebeş - Cut
Sebeş - Cunţa Doştat
Sebeş - Şpring -Vingard
Sebeş - Şpring - Roşia de Secaş
Sebeş - Cîlnic - Gârbova
Sebeş - Gârbova - Cărpiniş
Sebeş - Câlnic - Deal
Sursa:HCJ nr. 197/2012

25
29
21
33
50
41
128
34
40
40
41
15
20
25
14
27
10
45
33
29
17
13
16
25
20
12
29
29
40
22
29
19

14
16
9
13
17
16
37
8
13
11
11
7
8
12
6
8
4
16
14
12
8
6
7
8
6
3
6
10
11
6
7
6

4.6. Căi de transport feroviare
Prezentare generală:
Administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare publice se realizează la nivel
naţional prin compania naţională CFR S.A având în subordine Sucursale Regionale de Calea ferată
cu sedii în Cluj și Brașov. Reţeaua căilor ferate din judeţ Alba se desfăşoară în principal în zonele
de şes şi podiş din estul județului. In zona Munţilor Apuseni şi a Munţilor Şureanu nu există reţea
de cale ferată. In lipsei căilor de comunicaţie feroviare din zona montană, accesul se poate realiza
exclusiv pe traseele rutiere, drumuri naționale, județene și comunale.
Linii de Cale ferată:
Liniile de cale ferată în exploatare aflate pe teritoriul judeţului totalizează o lungime de
306 km, din care electrificate 140 km, linii cu ecartament normal cu o cale 107 km și linii cu
ecartament normal cu două căi 140 km. Caracteristici principlae ale rețelei de linii este
prezentată în Tabel nr. 4.
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Tabel 5- Caracteristici linii CF
Linie
Magistrala
linie
simplă
Miercurea Băi – Simeria
x
200
Miercurea Băi – Vinţu de Jos
Vinţu de Jos - Simeria
Vinţu de Jos - Teiuş
200A
Valea Lungă – Teiuş 300
Războieni
Şibot - Cugir
x
206
Alba Iulia - Zlatna
x
210
Blaj - Jidvei
x
307
Total

linie
dublă
x

electrificată

x
x

x
x

x

lungime
(km)
69
25
44
29
67
12
42
18
306

Reţeaua căilor ferate ce străbat judeţul asigură conexiuni către principalele noduri
feroviare din Transilvania, pe următoarele direcţii:
Direcţia E -V
 legătură între Blaj, Jidvei, Cetatea de Baltă, Tîrnăveni
 legătură între Teiuş, Blaj, Valea Lungă, Copşa Mică
 legătură între Sibiu, Sebeş, Orăştie
 legătură între Alba Iulia, Meteş, Zlatna
Direcţia NE – S
 legătură între Cluj Napoca, Ocna Mureş, Aiud, Teiuş, Alba Iulia, Vinţu de Jos, Şibot,
Simeria.
Stații CF:
Principalele staţii CFR existente în judeţ din care asigură direcţionarea spre diferite rute
sunt Teiuş, Coşlariu, Alba Iulia, Vinţu de Jos. Pe lângă acestea, desfăşurarea liniilor de cale
ferată între staţii şi halte11, pe teritoriul judeţului cuprinde următoarele:
• Simeria – Şibot, Balomiru de Cîmp, Tărtăria hc, Blandiana Hm, Vinţu de Jos,
Lancrăm, Alba Iulia, Bărăbanţ, Sîntimbru hc, Sîntimbru, Coşlariu, Teiuş, Gîrbova,
Aiud, Miraslău hc, Decea hc, Unirea, Unirea hc, Războieni cu legături spre Cîmpia
Turzii respectiv Luduş;
• Coşlariu, Podu Mureş, Cîmpu Libertăţii, Mănărade hc, Valea Lungă continuarea spre
Copşa Mică;
• Cîmpu Libertăţii, Sîncel hc, Pănade hc, Şona Hm, Bălcaciu, Jidvei, Cetatea de Baltă
Hm continuarea spre Praid;
• Vinţu de Jos, Sebeş Glod hc, Sebeş Alba, Răhău hc, Cut hc, Cunţa continuare spre
Sibiu;
• Alba Iulia, Miceşti, Şard Ighiu Hm, Tăuţ Ampoi hc, Văleni Meteş hc, P. Ampoi hc,
Presaca hc, Feneş, Pătrînjeni, Zlatna;
• Şibot, Vinerea, Cugir h, Cugir
4.7. Căi de transport aeriene
Din punct de vedere al comunicaţiilor aeriene, pe teritoriul judeţului nu sunt amplasate
aeroporturi sau aerodromuri dar judeţul se învecinează cu judeţe pe teritoriul cărora sunt amplasate
astfel de obiective şi care asigură comunicţii spre diferite rute interne și internaționale dintre care,
în ordinea distanței cel mai apropiat este aeroportul din Sibiu urmat de cel din Cluj-Napoca.
Considerând o viteză medie de 70 km./oră pe DN, reşedinţa de judeţ Alba Iulia se află la 3 ore şi
Legendă: Hm – haltă de mişcare afiliată unei staţii CFR; hc – haltă afiliată deschisă pentru traficul de călători; h –
haltă deschisă traficului de călători fără vînzare de bilete.
11
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23 minute de aeroportul din Timişoara, la 2 ore şi 57 minute de aeroportul din Târgu Mureş, la 1
oră şi 23 minute de aeroportul din Cluj Napoca şi 59 minute de aeroportul din Sibiu
Judeţul Alba este tranzitat de rute ce asigură comunicaţiile aeriene între principalele
aeroporturi din ţară: Bucureşti, Constanţa, Sibiu, Craiova, Timişoara, Cluj Napoca, Oradea, Satu
Mare, Baia Mare, Iaşi şi Târgu Mureş. De asemenea judeţul poate fi tranzitat, conform normelor
în domeniu de aeronave militare şi civile ale diferitelor companii aeriene.
4.8. Proiecte
4.8.1. Strategia de Dezvoltarea a Județului Alba pentru perioada 2014-2020:
Proiectele propuse în cadrul acestui document, privind completarea infrastructurii rutieredrumuri naționale și județene sunt următoarele:
A. Drumuri Naționale:
1. Modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale, inclusiv lucrări de artă, ce asigură
conectarea cu rețeaua TEN‐ T DN 74 (Alba – Abrud – Ciuruleasa ‐ limita județ Hunedoara /
Brad)
2. Modernizarea și reabilitarea drumurilor naționale, inclusiv lucrări de artă, ce asigură
conectarea cu rețeaua TEN‐ T DN 74 A (Abrud‐ Câmpeni) Modernizarea și reabilitarea
drumurilor naționale, inclusiv lucrări de artă, ce asigură conectarea cu rețeaua TEN‐ T DN 75
(limita județ Bihor – Arieșeni – Câmpeni – Vidolm) Modernizarea și reabilitarea drumurilor
naționale, inclusiv lucrări de artă, ce asigură conectarea cu rețeaua TEN‐ T ‐ autostrada Sebeș –
Turda
B. Drumuri județene:
1. Consolidare corp drum județean DJ107G: DJ107D (Uioara de Sus) – Noslac –
Captalan –Copand ‐ Stâna de Mureș ‐ Gabud ‐ limită județ Mureș
2. Pod pe DJ762: limită județ Hunedoara ‐ Dealu Crișului‐ Valea Maciului – Vidra –
Lunca deJos – Mihoiești (DN75)
3. Modernizare drum DJ 107A: Alba Iulia ‐ Pârâul lui Mihai – Vurpar ‐ Câmpul Goblii
‐ Dealul Ferului – Mereteu – Blandiana – Saracsău ‐ limită județ Hunedoara
4. Reabilitare sistem rutier DJ704: DN7(Sibot) – Vinerea – Cugir – Sureanu – Prigoana
‐ Valea Mare ‐ DN67C cu realizarea unei centuri ocolitoarea pe raza localității Vinerea
5. Pod pe DJ 142K: Cetatea de Baltă (DJ142B)– Tatarlaua ‐ Crăciunelul de Sus – Făget
– Tauni ‐ Valea Lungă (DN14B)
6. Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km.3+949, loc. Vințu de Jos
7. Reabilitare drum județean DJ 750C: Sălciua de Sus (DN75) ‐ Dealu Caselor ‐ Valea
Largă ‐ Vale în Jos ‐ Ponor ‐ Râmeţ ‐ Valea Mănăstirii ‐ Geoagiu de Sus ‐ Stremţ – Teiuş
(DN1)
8. Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) Aiudul de Sus – Râmeț ‐ Brădești
– Geogel‐ Măcărestu‐ Bârlești Cătuni – Cojocani ‐ Valea Bârnii – Bârlesti – Mogoș ‐ Valea
Albă –Ciuciulești – Bucium – Izbita – Cojeseni ‐ Bucium Sat ‐ DN74 (Cerbu)
9. Modernizarea și dezvoltarea nodului de transport Gara feroviară ‐ Autogara din Alba
12
Iulia
4.8.2. Proiectele cuprinse în lista ADR Centru pentru perioada 2014-2020:
Drumurile naționale și județene pe teritoriul județului Alba care asigură conectivitatea cu
rețeaua TEN T / Drumuri prioritare sunt următoarele13:
A. Drumuri naționale și europene:
1. Finalizarea construcției tronsonului 3 (Cut – Săliște) al autostrăzii A1 (Orăștie – Sibiu)
2. Construcția tronsonului de autostradă Sebeș – Turda
Proiect cuprins in Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2014-2020, Program: Creșterea
mobilității prin dezvoltarea de noduri de transport intermodal pentru persoane și bunuri
13
sursa: http://www.adrcentru.ro/Document_Files/10.%20Portofoliul%20de%20proiecte_xgee9e.pdf
12
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B. Brumuri județene
1.Conectarea domeniului schiabil Șureanu la rețeaua TEN - T prin reabilitarea drumului
județean DJ 704, de la Poarta Raiului (km 60 + 300) la Barajul Oașa (km 75+950)-TransalpinaDN 67 C-A1 (CJ Alba)
2. Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud (DN1) Aiudul de Sus-Ramet-BradestiGeogelMacarestu-Barlesti
Catuni-Cojocani-Valea
Barnii-Barlesti-Mogos-_Valea
AlbaCiuciulestiBucium-Izbita-Cojeseni-Bucium Sat-DN74 (Cerbu) km.0+000 - km.76+540 (CJ Alba)
3. Asigurarea stabilității versanților si prevenirea alunecărilor de teren prin consolidarea corpului
drumului județean DJ705: lim. jud. Hunedoara-Almasu de Mijloc-Almasu Mare-Zlatna (DN74),
30+500-km.48+128 (CJ Alba)
Figura 10–Proiecte prioritare în perioada 2014 – 2020 – Regiunea Centru
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4.8.3. Lista Proiectelor aflate în faze de implementare:
Lista proiectelor cuprinde următoarele intervenții detaliate în tabelul nr. 514:
Tabel 6- Informații privind proiecte aflate în implementare
Beneficiar

Titlul
proiectului

Linia de
finanţare

Parteneriatul
UAT Judeţul
Alba, UAT
Municipiul
Aiud, Comuna
Rîmeţ,
Comuna
Ponor,
Comuna
Mogoş,
Comuna
Bucium

Modernizare
drum județean
DJ107I: Aiud
(DN1)-Aiudul
de Sus -RîmețBrădeștiGeogelMăcăreștiBîrlești CătunCojocani-Valea
Barnii-BîrleștiMogoș-Valea
Albă-CiuculeștiBucium-IzbitaColeșeniBucium SatDN74(Cerbu)
Modernizare
drum judetean
DJ 103E: DN1 Garbova de Jos
- Garbovita Garbova de Sus
Judet Alba

POR 20142020
AP 6.
Prioritatea de
Investiții
6.1.Stimularea
mobilității
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare și
terțiare la
infrastructura
TEN-T,
inclusiv a
nodurilor
multimodale
POR 20142020
AP 6. PI 6.1.Stimularea
mobilității
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare și
terțiare la
infrastructura
TEN-T,
inclusiv a
nodurilor
multimodale Proiecte
nefinalizate
POR 20142020
AP 6. PI 6.1.Stimularea
mobilității
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare și
terțiare la
infrastructura
TEN-T,
inclusiv a
nodurilor
multimodale Proiecte
nefinalizate

UAT Judeţul
Alba

UAT Judeţul
Alba

14

Consolidare
corp drum
judetean DJ
107K: Galda de
Jos - Mesentea Benic Intregalde, jud.
Alba, km
17+700 23+700

Valoare
totală(lei)

Finanţare
nerambursabi
lă din fonduri
externe (lei)

188.150.369,
29

159.581.752,4
0

4.161.995,93

Noiembrie
2018 Decembrie
2021

7.074.440,03

5.917.370,68

252.059,72

Noiembrie.
2018 Decembrie
2021

8.309.360,18

7.058.068,65

171.822,20

Data de
început /
Data de
sfârşit a
implementări
i proiectului
Iunie 2017Martie 2023

Contribuţie
beneficiar
(lei)

sursa: C.J. Alba
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4.7.4. Proiecte in diverse faze în cadrul PNDR, PNDL (I+II) și CNI (sursa MLPDA)
Tabel 7-INVESTIȚII FINALIZATE (PNDL I ȘI II)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiții

Suma (lei)

ABRUD

Reabilitare străzi A Iancu, L. Blaga, Traian, Aleea
(Zorilor, Florilor, Plopului, Copiilor, Trandafirilor,
Rozelor, Parcului, Republicii), oraș Abrud
Modernizare DC1: Baia de Arieş - Cioara de Sus de la
km 0+200 - km 2+717, oraș Baia de Arieș
Modernizare drumuri comunale şi străzi în localităţile
Blandiana şi Acmariu, comuna Blandiana, judeţul Alba
Asfaltare DC 149 km 0 la 2,6 intravilan sat Valea
Abruzel, comuna Bucium, judeţul Alba
Modernizare drumuri comunale Buninginea, Gheduleşti,
Morăreşti, aparţinând comunei Ciuruleasa, judeţul Alba
Reabilitare DC 72: DJ 107H Craiva - Piatra Craivei km
0+000 - km 0+800, localitatea Craiva, comuna Cricău,
judeţul Alba
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local sat
Daia Română, comuna Daia Română, judeţul Alba
Modernizare străzi zona Dispensarul uman şi Brutărie în
localitatea Galda de Jos, comuna Galda de Jos, judeţul
Alba
Modernizare DC 16 Asânip, com Lopadea Nouă, jud.
Alba
Reabilitare drum comunal DC 2, DC 107F (Lunca
Mureşului) - Gura Arieşului, Km 1+690.87-Km 5+050,
comuna Lunca Mureșului
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Meteș,
județul Alba
Lucrări de modernizare a străzilor Mihai Eminescu,
Nicolae Iorga, Brazilor și 1 Mai din orașul Ocna Mureș
Modernizare drum comunal DC 93 Poiana VaduluiCoşteşti-Petelei, comuna Poiana Vadului, judeţul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna
Rădeşti,judeţul Alba
Modernizare drum vicinal Iclod - Pănade şi str.
Principală în localitatea Pănade, comuna Sîncel
Modernizare DC 121 Calea - Peleş, comuna Sohodol,
judeţul Alba
Modernizare străzi în comuna Stremţ, judeţul Alba
Modernizare str. Luncii comuna Şugag, judeţul Alba
Modernizare drum sătesc, DC 94 Popeştii de Jos Lăzeşti, comuna Vadu Moților
Modernizare drum comunal DC 33, Lunca - Lodroman
şi str. Tricolorilor în comuna Valea Lungă, judeţul Alba

805,906.74

Program
investiții
PNDL I

901,638.51

PNDL I

5,242,849.78

PNDL I

1,596,235.07

PNDL I

4,769,554.19

PNDL I

620,360.96

PNDL I

3,286,381.53

PNDL I

1,235,581.78

PNDL I

213,736.57

PNDL I

1,529,060.06

PNDL I

900,636.17

PNDL I

1,656,265.13

PNDL I

3,513,793.07

PNDL I

2,721,659.44

PNDL I

1,830,272.07

PNDL I

2,608,878.24

PNDL I

7,348,371.46
806,620.27
4,415,655.64

PNDL I
PNDL I
PNDL I

1,452,035.47

PNDL I

BAIA DE ARIEŞ
BLANDIANA
BUCIUM
CIURULEASA
CRICĂU
DAIA ROMÂNĂ
GALDA DE JOS
LOPADEA NOUĂ
LUNCA
MUREŞULUI
METEȘ
OCNA MUREȘ
POIANA VADULUI
RĂDEŞTI
SÎNCEL
SOHODOL
STREMŢ
ŞUGAG
VADU MOŢILOR
VALEA LUNGĂ

Tabel 8-INVESTIȚII ÎN DERULARE (PNDL I ȘI II)
Localitatea
ABRUD
ALBAC
ARIEȘENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BERGHIN
BISTRA

Denumirea obiectivului de investiții
Reabilitarea străzilor în oraşul Abrud
Reabilitare drum comunal, stradă și accesibilizare
obiective sociale și de interes public în comuna
Albac,județul Alba
Reabilitare drumuri comunale în comuna Arieșeni
Modernizare drum vicinal Târsa-Cândeşti, comuna
Avram Iancu,judeţul Alba, Km0+0.00-km6+0.00
Modernizare strada Podului şi drumuri laterale, sat
Ghirbom
Modernizare străzi, comuna Berghin,județul Alba
Asfaltare drum comunal DC 97 Bistra - Poiana,
comuna Bistra, judeţul Alba

Suma (lei)
2,949,213.44
7,830,439.00

Program investiții
PNDL I
PNDL II

19,324,896.04
9,101,376.32

PNDL I
PNDL I

997,721.75

PNDL I

7,514,189.00
21,532,356.00

PNDL II
PNDL I
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BISTRA
BLANDIANA
BUCIUM
BUCIUM
CENADE
CERGĂU
CETATEA DE
BALTĂ
CÎMPENI
CIUGUD
CIUGUD
CIURULEASA
CRĂCIUNELU DE
JOS
CRĂCIUNELU DE
JOS
DAIA ROMÂNĂ
GÎRBOVA
HOPÎRTA
HOPÎRTA
HOREA
HOREA

HOREA
IGHIU
JIDVEI
JIDVEI
LOPADEA NOUĂ
LUNCA
MUREŞULUI
LUPŞA
METEŞ
MIRASLĂU
MIRĂSLĂU
MUNICIPIUL ALBA
IULIA
MUNICIPIUL ALBA
IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

Modernizare drum comunal DC212 în comuna Bistra,
județul Alba
Construire pod peste râul Mureș în comuna Blandiana,
județul Alba
Modernizare drumuri locale în comuna Bucium,
judeţul Alba
Modernizare drumuri locale în comuna Bucium, etapa
a 2- a
Modernizare străzi interioare comuna Cenade,judeţul
Alba
Modernizare străzi în comuna Cergău, judeţul Alba
Modernizare străzi în comuna Cetatea de Baltă, judeţul
Alba
Modernizare DC 141:(DN 75) - Valea Bistrii - Dealu
Capsei km 0+000 - km 3+400, oraș Cîmpeni
Construire pod si drumuri de acces in comuna Ciugud
Reabilitare și extindere clădire dispensar uman comuna
Ciugud
Modernizare drumuri și străzi în comuna Ciuruleasa,
județul Alba
Construire pod în comuna Crăciunelu de Jos
Modernizare infrastructură rutieră în comuna
Crăciunelu de Jos
Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud-Daia
Română
Modernizare infrastructură rutieră, comuna Gîrbova,
jud. Alba
Modernizare străzi în comuna Hopîrta
Reabilitare drumuri și străzi în comuna Hopîrta, județul
Alba
Modernizare drum comunal DC 125 Horea – Mănceşti
- Fericet, comuna Horea
Modernizare drum comunal DC 204 (Drumul lui
Iovan) Horea- Buteşti - Giurgiuţ - Zînzeşti, comuna
Horea
Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în
comuna Horea, județul Alba
Modernizare străzi în comuna Ighiu, satele: Ighiu,
Ighiel, Ţelna, Bucerdea- Vinoasă şi Şard
Înființare rețele de canalizare în localitățile Căpâlna de
Jos și Bălcaciu, comuna Jidvei, județul Alba
Modernizare și reabilitare infrastructură rutieră în
comuna Jidvei, județul Alba
Modernizare drumuri comunale în comuna Lopadea
Nouă,județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Lunca
Mureşului, județul Alba
Reabilitare DC98 Mușca-Văi-Țofu, comuna Lupșa
Modernizare infrastructură rutieră în comuna MeteşExtinderea reţelei de drum modernizat
Modernizare drumuri comunale DC82 Miraslău- Cicău
şi DC 83 DN1-Ormeniş
Modernizare DC 81 Lopadea Veche-Rachiș, Comuna
Miraslău, județul Alba
Modernizare Drumuri Zona Dealul Furcilor din
Municipiul Alba Iulia, str. Izvorului, Nicolae Labiș și
Barbu Catargiu
Reabilitare - str. Biruinţei, Busuiocului,Dumbrăviței
cartier Oarda mun. Alba Iulia
Modernizarea și reabilitarea pod peste Târnava Mare
între strada Mitropolit Ioan Vancea și Strada Păcii

2,367,402.84

PNDL II

8,510,689.00

PNDL II

4,634,748.00

PNDL I

5,352,635.00

PNDL II

3,454,223.21

PNDL I

7,849,389.92
2,295,133.00

PNDL I
PNDL I

1,967,478.00

PNDL I

7,857,171.00
1,383,843.77

PNDL II
PNDL II

13,457,353.41

PNDL II

5,873,742.78

PNDL I

3,071,101.90

PNDL I

2,074,049.00

PNDL II

4,765,328.00

PNDL II

3,496,740.00
4,607,907.00

PNDL I
PNDL II

10,156,895.00

PNDL I

7,297,794.00

PNDL I

5,103,180.96

PNDL II

3,922,094.00

PNDL I

13,234,183.00

PNDL II

10,345,140.00

PNDL II

10,443,451.38

PNDL II

5,665,069.97

PNDL II

6,785,626.00
1,596,702.10

PNDL I
PNDL I

5,580,738.74

PNDL I

6,837,061.00

PNDL II

1,559,238.20

PNDL II

8,800,000.00

PNDL II

2,672,445.00

PNDL II
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MUNICIPIUL BLAJ
NOŞLAC
OCOLIŞ
OCOLIŞ
OCOLIŞ
ORAŞ ABRUD
ORAŞ BAIA DE
ARIEŞ
ORAŞ CÎMPENI
ORAŞ CÎMPENI
ORAŞ OCNA
MUREŞ
ORAŞ TEIUŞ
ORAŞ TEIUŞ
ORAŞ ZLATNA
PIANU

POIANA VADULUI
POŞAGA
POŞAGA
POŞAGA
ROŞIA DE SECAŞ
ROŞIA DE SECAŞ
SĂLCIUA
SĂSCIORI
SCĂRIŞOARA
SÎNCEL
SOHODOL
STREMŢ
TEIUŞ
UNIREA
VADU MOŢILOR
VALEA LUNGĂ
VIDRA
ZLATNA

Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul
municipiului Blaj, (străzi în arealul urban al
municipiului Blaj), etapa a II -a , județul Alba
Modernizare străzi în comuna Noșlac, județul Alba
Reabilitare drum comunal DC 184, comuna Ocoliş,
judeţul Alba
Realizare pod peste Valea Ocolișului, la Cruce, în
comuna Ocoliș, județul Alba
Realizare pod peste Valea Ocolișului, la Steaza, în
comuna Ocoliș, județul Alba
Modernizare străzi secundare în orașul Abrud
Modernizare strada Brazilor - tronson II, oraș Baia de
Arieș, jud. Alba
Modernizare str. Fîntânele,oraș Cîmpeni
Modernizare str. Gării,oraș Cîmpeni
Modernizare străzile Memorandumului, Ștefan
Octavian Iosif, Mihai Viteazul, Vadului și Râului
Pod peste râul Mureș în zona localității Capud, oraș
Teiuș, județul Alba
Reabilitare străzi în orașul Teiuș, județul Alba
Modernizare străzi cu infrastructura de apă și
canalizare în orașul Zlatna, jud. Alba, etapa a II- a
Modernizare străzi Pinilor, Găurii, Valea de
Sebeș,Cotîrhău, Ulița, La Canton și Tecănel în
localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba
Modernizare drum comunal DC 137, comuna Poiana
Vadului, județul Alba
Modernizare drumuri vicinale în comuna Poşaga,
judeţul Alba
Modernizare drumuri interioare în satul Lunca
Arieșului comuna Poșaga județul Alba
Rețea de distribuție apă în localitatea Săgagea, comuna
Poșaga,județul Alba
Extinderea rețelei de canalizare în satul Tău, comuna
Roșia de Secaș,județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Roșia de
Secaș, județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sălciua DC 130
Modernizare străzi din comuna Săsciori, județul Alba
Reabilitare drum comunal DC 133: Lăzeşti - Faţa
Lăzeşti în comuna Scărişoara, judeţul Alba
Modernizare străzi în localitățile Iclod și Panade,
comuna Sîncel, județul Alba
Modernizarea DC 121 Sicoiești-Luminești, comuna
Sohodol, județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Stremț,
județul Alba
Reabilitare drumuri comunale şi străzi locale în localitatea
Beldiu,oraș Teiuș judeţul Alba
Modernizare străzi în localitățile Dumbrava și Măhăceni în
comuna Unirea
Reabilitare pod Necșești în comuna Vadu Moților, județul
Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Lungă,
județul Alba
Modernizare drumuri interioare comuna Vidra județul Alba
Modernizare infrastructură rutieră în orașul Zlatna-etapa I

2,716,135.55

PNDL II

5,145,305.38
3,339,560.00

PNDL II
PNDL I

774,506.00

PNDL II

773,093.00

PNDL II

12,284,320.02
1,244,199.00

PNDL II
PNDL II

1,044,453.00
1,168,306.00
7,073,103.79

PNDL II
PNDL II
PNDL II

3,255,154.56

PNDL II

12,185,088.01
10,343,031.37

PNDL II
PNDL II

2,863,383.13

PNDL II

2,261,373.66

PNDL II

2,550,304.00

PNDL I

4,634,337.83

PNDL II

1,432,413.92

PNDL II

3,844,592.50

PNDL II

9,407,201.09

PNDL II

2,061,428.75

PNDL I

6,989,283.82
8,574,120.00

PNDL II
PNDL I

10,933,309.67

PNDL II

3,365,746.02

PNDL II

7,286,817.00

PNDL II

1,412,979.78

PNDL I

4,985,757.28

PNDL II

2,119,187.00

PNDL II

6,108,917.00

PNDL II

13,028,801.16
4,598,307.58

PNDL II
PNDL I
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Tabel 9-INVESTIȚII CONTRACTATE (PNDL I ȘI II)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiții

AIUD

Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și
Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba
Reabilitare Pod peste Valea Aiudului- str.Stadionului
Reabilitare sistem rutier și rețele de utilitați str. Iazului și
Grădinii
Reabilitare străzi Municipiul Alba Iulia -str. Brăndușei
Pod peste râul Arieșul Mare în comuna Albac, județul Alba
Modernizare drumuri sătești DS 7 și DS 8, în comuna
Ceru-Băcăinți, județul Alba
Modernizare străzi în comuna Cetatea de Baltă, județul
Alba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău,județul
Alba
Dezvoltarea infrastructurii rutiere în localitatea Vinerea,
orașul Cugir
Modernizare străzi în comuna Cut
Modernizare străzi în comuna Fărău, județul Alba
Modernizare drum comunal: DJ 750-Dealu FrumosHănășești-Ghețar, comuna Gîrda de Sus, județul Alba
Reabilitare drum comunal DC 195 Bucerdea Vinoasă,
comuna Ighiu, județul Alba
Modernizare drum comunal Tecșești-Iliești L=8,2 km,
comuna Întregalde, județul Alba
Modernizare străzi în Comuna Lupșa, județul Alba
Asfaltare DC 225KM 0+000-KM 2+420 și DC 152 km
0+000-km 2+500, comuna Mogoș, județul Alba
Modernizare străzi în comuna Ohaba
Modernizare infrastructură rutieră în comuna Poșaga,
județul Alba
Modernizare drumuri comunale în comuna Rîmeț jud. Alba
Modernizare drumuri comunale și locale în comuna Roșia
Montană, județul Alba - Etapa I
Modernizare drumuri publice din interiorul comunei
Săliștea , jud Alba
Realizare pod centru în comuna Scărișoara, județul Alba
Modernizare străzi și drumuri în comuna Șibot și satele
componente, județul Alba
Rețea canalizare menajeră și stații de epurare în localitățile
Șibot și Balomirul de Câmp comuna Șibot județul Alba
Reabilitare, modernizare Grădiniţă din Coşlariu,comuna
Sîntimbru,jud.Alba
Modernizarea străzilor Lac, Nufărului,Tineretului,
amenajarea trotuarelor și a sistemelor de colectare și de
dirijare apelor pluviale din localitatea Totoi, comuna
Sîntimbru, județul Alba
Modernizare străzi în localitățile Vingard, Șpring, Drașov,
Cunța, comuna Șpring, județul Alba
Modernizare străzi în satul Geomal, comuna Stremț, județul
Alba

AIUD
AIUD
ALBA IULIA
ALBAC
CERU-BĂCĂINŢI
CETATEA DE BALTĂ
CRICĂU
CUGIR
CUT
FĂRĂU
GÎRDA DE SUS
IGHIU
ÎNTREGALDE
LUPŞA
MOGOŞ
OHABA
POŞAGA
RÂMEŢ
ROŞIA MONTANĂ
SĂLIŞTEA
SCĂRIŞOARA
ŞIBOT
ŞIBOT
SÎNTIMBRU
SÎNTIMBRU

ŞPRING
STREMŢ

Suma (lei)
3,033,188.00

Program
investiții
PNDL II

797,545.00
4,549,252.00

PNDL II
PNDL II

16,756,564.42
2,039,229.00
7,365,441.99

PNDL II
PNDL II
PNDL II

15,642,401.34

PNDL II

4,887,272.00

PNDL II

6,675,116.00

PNDL II

5,790,892.00
4,481,123.50
8,491,387.80

PNDL II
PNDL II
PNDL II

2,078,118.06

PNDL II

6,357,566.82

PNDL II

11,553,381.00
4,349,971.00

PNDL II
PNDL II

1,223,068.00
5,484,080.66

PNDL II
PNDL II

13,554,090.21
11,990,606.60

PNDL II
PNDL II

9,352,271.11

PNDL II

1,524,374.00
2,115,684.84

PNDL II
PNDL II

10,368,025.00

PNDL II

490,844.00

PNDL I

4,366,974.80

PNDL II

10,481,727.06

PNDL II

4,489,015.00

PNDL II

Tabel 10-INVESTIȚII ÎN DERULARE (PNDR)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiţii

Suma (lei)

ORAS CUGIR
AVRAM IANCU

Construire, modernizare drumuri forestiere in UAT Cugir
Modernizare si infiintare drumuri forestiere in Comuna Avram
Iancu
Modernizare drum forestier Valea Recii Km 0+000-Km 7+200,
Comuna Pianu, Judetul Alba

6,808,500
6,355,054

Program
investiţii
PNDR
PNDR

6,649,276

PNDR

PIANU
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CIUGUD
SOHODOL
UNIREA
FARAU
VALEA LUNGA
DOSTAT

Modernizarea infrastructurii rutiere in Comunele Ciugud si
Sintimbru, Judetul Alba
Modernizarea infrastructurii rutiere in Comuna Sohodol, Judetul
Alba
Modrnizare strazi in Localitatile Inoc si Unirea, Comuna Unirea,
Judetul Alba
Modernizare drumuri locale in Comuna Farau
Modernizare strazi in Comuna Valea Lunga, Judetul Alba
Modernizare strazi si drumuri in Comuna Dostat, Judetul Alba

9,005,511

PNDR

4,524,000

PNDR

4,514,517

PNDR

4,538,601
4,339,347
4,658,500

PNDR
PNDR
PNDR

4.8.5. Proiecte cuprinse în studiul Bancii Mondiale:
Banca Mondială a finalizat înperioada 2014-2015 studiul intitulat Ghid de Investiţii:
Drumuri judeţene, Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2007-2013. Informațiile cuprinse în studiu,
privind infrastructura drumurilor județene prezintă următoarea situație:
NECESAR INVESTIȚII PENTRU DRUMURI JUDEȚENE (COSTURI ESTIMATE)

Modernizare drumuri de pământ și pietriș: 125.810.496 EUR

Modernizarea/reabilitarea drumurilor aflate in stare proastă sau mediocră:
129.973.598 EUR
Condițiile de eligibilitatea și prioritățile ale proiectelor sunt prezentate în următoarele
tabele:
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Tabel 11–Proiectel eligibile pentru finanțare prin POR
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Tabel 12-Proiectel eligibile pentru finanțare prin PNDL

Bugetul operaţional propus pentru reabilitare/modernizare DJ-uri în 2014-2023 a fost
calculat la suma de 57.673.489 EUR. Marja de prudență pentru cheltuielile de capital pentru
perioada 2014-2022 prezentată pe scenarii este următoarea:




scenariul pesimist: 41.166.325 EUR
scenariul moderat: 49.575.409 EUR
scenariul optimist: 57.673.489 EUR

Din punct de vedere al teritorialității datele privind situația existentă (2014) este
prezentată în continuare în figurile următoare:
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Figura11 - Conectarea județului la infrastructura rutieră majoră (an 2014)

Studiu Banca Mondială - Ghid de Investiţii: Drumuri judeţene
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Figura12 - Traficul mediu anual (MZA) (an 2014)

Studiu Banca Mondială - Ghid de Investiţii: Drumuri judeţene
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Figura13 - Calitatea îmbrăcăminții drumurilor (an 2014)

Studiu Banca Mondială - Ghid de Investiţii: Drumuri judeţene
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Figura14 - Starea de viabilitate a drumurilor județene (an 2014)

Studiu Banca Mondială - Ghid de Investiţii: Drumuri judeţene
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4.9. Siguranța în Trafic15
Datele privind situaţia accidentelor de circulaţie pe raza judeţului Alba şi cauzele acestora
în perioada 01.01.2014 – 30.11.2018 au fost transmise către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba,
Serviciul Rutier prin intermediul Consiliului Județean Alba. Astfel, în această perioadă, pe raza
județului Alba, cu excepția sectoarelor de autostradă care tranzitează județul, s-a produs un număr
total de 2107 de accidente rutiere, în care și-au pierdut viața 121 de persoane, 662 au fost rănite
grav și 2124 au fost rănite ușor.
Din totalul accidentelor 57,6 % au avut loc în mediul urban şi 30,7 % în mediul rural. Un
procent de 11,7 % din accidente au avut loc pe principalele drumuri nationale care străbat judeţul,
DN 1 si DN 7.
Principalele cauze generatoare ale accidentelor pentru perioada analizată sunt:
• Viteza neadaptată la condiţiile de drum = 454 accidente soldate cu decesul a 30 de
persoane, rănirea gravă a 188 persoane şi rănirea uşoară a 514 persoane;
• Neacordare prioritate vehicule = 284 accidente soldate cu decesul a 4 persoane, rănirea
gravă a 80 de persoane şi rănirea uşoară a 341 persoane;
• Nerespectarea distanţei între vehicule = 211 accidente soldate cu decesul a 10 de
persoane, rănirea gravă a 39 de persoane şi rănirea uşoară a 268 persoane.
Situaţia completă a accidentelor în funcţie de cauza generatoare este prezentată în tabelul
nr. 14
Tabel 13-Cauzele generatoare ale accidentelor de circulaţie – jud. Alba – 2014-2018
Cauze
Număr victime
Morţi
Răniţi
Răniţi
Total
grav
uşor
Viteza neadaptata la condiţiile de drum
30
188
514
732
Neacordare prioritate vehicule
4
80
341
425
Nerespectarea distanţei între vehicule
10
39
268
317
Abateri biciclişti
7
36
138
181
Neacordare prioritate pietoni
7
40
110
157
Traversare neregulamentară pietoni
11
36
95
142
Alte abateri săvârşite de conducătorii
4
27
85
116
auto
Alte cauze
48
216
573
837
TOTAL
121
662
2124
2907
Sursa: Certrans Level SRL
Alți posibili factori care pot influența siguranță rutieră și securitatea călătorilor, după
părerea eleboratorilor studiului, sunt legați de:
• Depășirea capacității de transport a vehiculului (un număr mai mare de pasageri
transportați decât capacitatea efectivă a autobuzului).
• Număr mai mare de călători față de numărul locurilor din vehicul.
• Nerespectarea programului de circulație, ce conduce la nerespectarea vitezelor legale
pentru încadrarea în program.
• Inexistenţa stațiilor de îmbarcare-debarcare amenajate sau oprirea vehiculelor în alte
locuri neautorizate16.
• Vechimea mare a autobuzelor cu influență asupra stării tehnice a acestora.
• Existența “transportatorilor” nelicențiați care preiau o parte din călătorii din
transportul public județean.

15
16

Date din studiul realizat de Certrans LevelSRL/2018
Subiect relevant pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 225.08.2020

34

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 4 – Transport și mobilitate

Concluzii, probleme/disparități și tendințe
Concluzii generale
 Județul Alba este plasat pe coridoarele principale de transport rutiere și
feroviare, fiind în acelaș timp în apropierea unui aeroport internațional (Sibiu).
Dezideratul conectivității la rețelele de transport naționale și europene a fost
atins. Magistralele de linii CF M200 și M300, autostrăzile în etape avansate de
construcție A1 și A10 împreună cu DN67C fac acest județ accesibil din orice
direcție a țării.
Probleme/disparități
 Caracteristicile geologice și configurația reliefului sunt elemente ce
influențează rețeaua de transport terestră, feroviară și rutieră, localitățile din
zona munților Apuseni fiind astfel mai izolate și neavând acces la rețeaua de
transport feroviar. Reţeaua de drumuri județene are o densitate mai ridicată în
podişul Secaşelor şi Tîrnavelor.
Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
 Considerând această particularitate, atenția asupra dezvoltării infrastructurii de
transport pe perioada 2021-2027 va fi direcționată către creșterea mobilității,
stabilirea relației dintre calitatea rețelei de transport și dezvoltarea economică a
județului, sau mai precis spus care vor fi investițiile făcute în reabilitarea și
modernizarea rețelei de transport ce vor aduce valoare adăugată prin creșterea
capacității teritoriului de a absorbi investiții private în producție și servicii, de a
atrage vizitatori și noi rezidenți.
 In acest sens sunt importante aspectele teritoriale ce privesc schimbările în
dezvoltarea și redistribuția densităților economice și demografice din Regiunea
de Dezvoltare Centru pentru a ține județul în condiții de bună bună accesibilitate
la diverși poli de dezvoltare economică din Romania și reorganizarea teritoriului
prin favorizarea unei co-modalități active între moduri de transport diverse,
combinând forme de transport public și privat, de mare capacitate cu cele
individuale (biciclete) mai ales în zone cu valori de peisaj naturale și culturale.
 Monitorizarea aspectelor teritoriale trebuie finalizată în interiorul județului prin
conectarea rețelelor de drumuri comunale la rețeaua drumurilor naționale și
județene. Acest proces depășește simpla legătură între drumuri de ranguri
diferite. Prin strategiile proprii, zonele rurale posesoare de terenuri libere și
deținătoare de valori de patrimoniu natural, cultural și antropic trebuie să
pregătească propriul teritoriu administrativ pentru realizarea de investiții.
 Pentru următoarea perioadă de dezvoltare, nu trebuie pus accent numai pe partea
investiției fizice ci și pe îmbunătățirea viabilității calității și fiabilității călătoriei,
a favorizării inter-modalității și maximizarea utilizării transportul public,
adaptarea acestuia la cerințele de reducere a emisiilor CO2, coordonat cu nevoile
călătorilor și cu resursele diverșilor participanți interesați în dezvoltarea și
modernizarea domeniului mobilității în județul Alba.
 Pe termen mediu, județul Alba va fi conectat, în regim de autostradă, la punctele
de interes din regiunea Centru, respectiv zona turistică a Sighișoarei și
Mediașului, precum și zona metroplitană Brașov. Prin autostrada Sebeș-Turda
județul are conexiune și la noduri de acces către zonele din est ale țării prin A8
(Autostrada montană Târgu Mureș-Târgu Neamț).
 Modernizarea liniilor de transport feroviar va contribui la creșterea traficului de
călători și marfă pe un sistem mai rapid și mai puțin poluant. Modernizarea
liniilor M200 și M300, împreună cu autostrada Sebeș-Turda, oferă oportunitatea
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realizării unui nod multimodal Alba-Iulia-Teiuș, cu efect multiplicator în
dezvoltarea terenurilor din zona limitrofă acestor U.A.T.-uri. Modernizarea
liniei simple CF Turda – Abrud reprezintă o investiție ce susține turismului în
zona munților Apuseni.
Dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2021-2027 va fi direcționată
către creșterea mobilității, stabilirea relației dintre calitatea rețelei de transport
și dezvoltarea economică a județului, sau mai precis către reabilitarea și
modernizarea rețelei de transport ce va crea valoare adăugată prin creșterea
capacității teritoriului de a absorbi investiții private în producție și servicii, de a
atrage vizitatori și noi rezidenți.
Recomandări:
Implementarea proiectelor cuprinse în MPGT pentru infrastructura feroviară și
rutieră
Reabilitarea drumurilor comunale aflate în stare proastă
Imbunătățirea calității și fiabilității călătoriei, favorizarea inter-modalității și
maximizarea utilizării transportul public prin facilități, adaptat și coordonat cu
nevoile călătorilor și cu resurselor diverșilor participanți interesați în
dezvoltarea și modernizarea domeniului mobilității.
Susținerea și promovarea transportului nemotorizat și a celui nepoluant
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Anexe
Anexa 1: DRUMURILE NAŢIONALE : STAREA DRUMURILOR NAȚIONALE DIN JUDEȚUL ALBA LA 31 DECEMBRIE 2018
Nr. Denumirea
crt. drumului

1
2

A1
A1

3
4

A10
DN 1

5
6

DN 1R
DN 7

7

DN 14B

8

DN 67C

9

DN 74

10
11

DN 74A
DN 75

12

CALB

Traseul drumului

Cunța - Vințu de Jos
Vințu de Jos - Limita Jud.
Hunedoara
Sebeș-Turda
Limita Jud.Sibiu - Sebeș - Alba
Iulia - Teiuș - Aiud - Unirea Limita Jud.Cluj
Limita Jud.Cluj - Albac
Limita Jud. Sibiu - Sebeș - Limita
Jud.Hunedoara
Teiuș(DN1) - Blaj - Valea Lungă
- Limită Jud.Sibiu
Limita Jud.Vîlcea - Oașa - Șugag
- Sebeș (DN1)
Limita Jud.Hunedoara Ciuruleasa - Abrud - Zlatna Meteș - Alba Iulia (DN1)
Abrud (DN74) - DN75 (Cîmpeni)
Limita Jud.Bihor - Arieșeni Albac - Cîmpeni - Sălciua de Jos Limita Jud.Cluj
Centura ocolitoare a municipiului
Alba Iulia (DN1) str.Regimentul
V Vânători - (DN1) str.Alexandru
Ioan Cuza

TOTAL

Poziție kilometrică
Origine

Destinație

292+455
312+200

312+200
330+310

Lungime
Drumuri modernizate / stare tehnică
totală (km)
Foarte
Bună
Mediocr Rea
bună
ă
19.745
19.745
18.110
18.110

0+000
350+000

70+000
433+000

17.650
82.811

17.650
13.000

31.500

38.311

58+550
312+888

79+900
352+000

21.084
23.719

9.689
1.000

1.230

22.719

0+000

39+527

39.651

3.651

36.000

67+400

147+705

80.742

49.125

7.695

7.200

29+000

104+959

76.164

1.525

31.656

20.143

0+000
29+000

10+595
135+000

11.106
105.631

11.106
63.308

22.363

0+000

7+831

7.841

189.306

59.871

504.254

22.840

19.960

Foarte
rea

10.165

16.722

7.841

134.024

104.331

16.722

Sursa: CJ Alba
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Anexa 2: RETEAUA DE DRUMURI JUDETENE DIN JUDETUL ALBA (2018)
Nr.crt Denumirea
.
drumului

Traseul drumului (se mentioneaza cele
mai importante localitati de pe traseul
drumului)

1

DJ 103G

3

DJ103E

5
6

DJ 106E
DJ 106F

8

DJ 106I

9

DJ 106K

10
11
12

DJ 106L
DJ 106M
DJ 107

13

DJ 107A

14

DJ 107B

15

DJ 107C

16

DJ 107D

17

DJ 107E

18

DJ 107F

19

DJ 107G

20

DJ 107H

21

DJ 107I

22

DJ 107K

Inoc(DN1) - Ciugudu de Jos - Ciugudu
de Sus - lim.jud.Cluj
DN1-Garbova de Jos-Garbovita-Garbova
de Sus
Lim. jud. Sibiu - Dobra - Şugag
DN1(Camping Cut) - Câlnic - Reciu Gârbova - lim.jud.Sibiu
DN1 - Cunţa - Draşov - Şpring - Vingard
- Ghirbom - DJ 107(Berghin)
Sebeş(DN 1) - Daia Română - Ohaba Secăşel - DJ 107
Şpring - Ungurei - Roşia de Secaş
Câlnic - Cut
Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hăpria Straja - Berghin - Colibi - Secăşel Cergău Mare - Veza - Blaj - Sâncel Lunca Târnavei - Şona - Jidvei Sântămărie - Cetatea de Baltă lim.jud.Mureş
Alba Iulia - Pârâu lui Mihai - Vurpăr Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu
- Blandiana - Sărăcsău lim.jud.Hunedoara
DN1 - Sântimbru - Galtiu - Coşlariu Mihalţ - Colibi - Roşia de Secaş- lim. jud.
Sibiu
DJ 107(Teleac) - Drâmbar - Şeuşa Ciugud - Limba - Oarda - Vinţu de Jos DN 7
Unirea II(DN 1) - Ocna Mureş - Vama
Seacă - Fărău - Şilea - lim.jud.Mureş
Aiud(DN 1) - Ciumbrud - Băgău Lopadea Nouă - Hopârta - Vama
Seacă(DJ 107D)
Unirea(DJ 107D) - Războieni Cetate Lunca Mureşului - lim.jud.Cluj
DJ 107D(Ocna Mureş) - Noşlac Căptălan - Copand - Stâna de Mureş Găbud - lim.jud.Mureş
Coşlariu Nou - Galda de Jos - Cricău Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu(DN 74)
Aiud(DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ Brădeşti - Geogel - Măcăreşti - Bârleşti
Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârleşti
- Mogoş - Valea Albă - Ciuculeşti Bucium - Izbita - Coleşeni - Bucium Sat DN 74(Cerbu)
Galda de Jos(DJ 107H) - Mesentea Galda de Sus - Măgura - Poiana Galdei -

Administrate
de
orașe/munici
pii

Lungim
e realakm

IAU

13.200

0.000

9.390

0.000

4.300
16.675

0.000
0.000

21.526

0.000

1.210

29.929

0.000

5.112

16.300
3.300
78.000

0.000
0.000
0.000

4.018

29.925

0.000

22.000

3.894

2.700

23.593

0.000

5.110

31.320

0.000

2.550

22.375

19.82
5

9.860

0.000

19.437

10.62
8

18.210

0.000

78.420

22.11
0

37.500

0.000

3.000
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23

DJ 107L

24

DJ 107M

25
26

DJ 107N
DJ 107P

27

DJ 107R

28

DJ 107Z

29

DJ 107U

30
31

DJ 107V
DJ 141C

32

DJ 141D

33
34
35

DJ141E
DJ 142B
DJ 142K

36

DJ 142L

37

DJ142M

38

DJ142N
DJ142P

39
40

DJ 670C
DJ 704

41

DJ 704A

42
43

DJ 704K
DJ 705

44

DJ 705B

46

DJ 705D

47
50

DJ 705E
DJ705H

52

DJ 742

Modoleşti - Intregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107I(Bârleşti)
Sântimbru(DJ 107B) - Totoi - Teleac (DJ
107)
Lim. jud.Cluj - Rimetea - Colţeşti Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de
Sus(DJ 107I)
DN 1 - Mirăslău -Cicău
Hopârta(DJ 107E) - Turdaş(DC 6) - DJ
107D(Vama Seacă)
Stremţ (DJ 750C) - Cetea - Benic(DJ
107K)
Ciumbrud (DJ 107E) - Păgida - Gâmbaş Aiud (DN 1)
DJ 107A - Băcăinţi - Ceru Băcăinţi Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti Valea Mare - Bulbuc(DC 60)
DJ 107 - Alecuş - DJ 107D
DN 14B(Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - lim.jud.Sibiu
DJ 106I(Draşov) - Boz - Doştat lim.jud.Sibiu
Cenade-lim. Jud. Sibiu(Brosteni)
Limită. jud.Sibiu - Cetatea de Baltă
Cetatea de Baltă(DJ 142B) - Tătârlaua Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni - Valea
Lungă (DN 14B)
Ciumbrud(DJ 107E) - Sâncrai - Rădeşti Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B)
DJ107(Haltă Bălcaciu )-Bălcaciu-Valea
Lungă(DJ142K)
DJ107-Căpâlna de JosSânmiclăuş(DJ107V
Craciunelu de Jos(DN14B)- Bucerdea
Granoasa
Săsciori (DN 67C) - Dumbrava - Câlnic
DN 7(Şibot) - Vinerea - Cugir - Şureanu - 10.500
Prigoana - Valea Mare - DN 67C
DN 7(Sebeş) - Pianu de Jos - Pianu de
Sus - Strungari - Răchita - DN
67C(Sebeşel)
Vinerea(DJ 704) - Săliştea(DJ 705E)
Limită. jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)
DN 7(Tărtăria) - Sibişeni(DJ 704A) Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107A)
Limită jud.Hunedoara (km.7+700) Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia Almaşu Mare - lim.jud.Hunedoara
(km.33+100)
DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea Deal
Cheile Cibului(DJ705D)-GlodNădaştie(DJ705D),
Gura Roşiei(DN 74A) - Iacobeşti Ignăţeşti - Balmoşeşti - Roşia Montană

5.150

0.000

25.000

0.000

2.600
9.840

0.000
0.000

7.500

0.000

8.500

3.550

7.000

0.000

15.000
13.000

0.000
8.000

12.400

2.100

6.070
3.350
30.750

0.000
3.350
0.000

21.350

0.000

12.200

0.000

5.150

0.000

3.800

0.000

6.700
11.750

0.000
0.000

24.393

0.000

5.000
17.628

0.000
0.000

12.148

0.000

25.400

0.000

7.920
4.665

0.000
2.330

19.415

9.755
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Gârda de Sus(DN 75) - Ordâncuşa Gheţar
54
DJ 750A
Gura Sohodol(DN 75) - Sohodol
55
DJ 750B
Vadul Moţilor(DN 75) - Burzeşti Poiana Vadului
56
DJ 750C
Sălciua de Sus(DN 75) - Dealu Caselor Valea Largă - Vale in Jos - Ponor -Râmeţ
- Valea Mănăstirii - Geoagiu de Sus Stremţ - Teiuş(DN 1)
57
DJ 750E
DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop
58
DJ 750F
DN 75 - Poşaga de Jos
59
DJ 750G
DN 75 - Ocoliş-Runc-Lunca Largă
60
DJ 762
Limită jud.Hunedoara - Dealul Crişului Valea Maciului - Mârteşti - Vidra Lunca de Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti Mihoieşti(DN 75)
61
DJ 762B
DJ 762 - Avram Iancu
Lungimea totala a retelei de drumuri judetene din judetul
Alba
53

DJ 750

25.000

0.000

3.500
10.500

0.000
0.000

41.260

0.000

2.000
3.000
5.000
23.300

0.000
0.000
0.000
0.000

34.200

1.917
924.416

0.000
85.54
2

asfaltate
M
IAU

BUNĂ
689.059
603.517
85.542

Sursa: CJ Alba
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Anexa 3: STAREA DE VIABILITATE A DRUMURILOR JUDEȚENE 31.12.2018)

Nr. crt.

Denumirea şi traseul drumului

Lungimea
drumului
km.

0

1

2

1

DJ 103 E: DN 1 - Garbova de Jos - Garbovita
- Garbova de Sus

2

3
4
5

6

9.390

DJ 103 G: Inoc (DN 1) - Ciugudu de Jos Ciugudu de Sus - limita jud.Cluj

13.200

DJ 106 E: limita jud. Sibiu - Dobra - Sugag

4.300

DJ 106 F: DN 1 (Camping Cut) - Calnic Reciu - Garbova - lim. jud. Sibiu
DJ 106 I: DN 1 - Cunta - Drasov - Spring Vingard - Ghirbom - DJ 107 (Berghin)

DJ 106 K: Sebes (DN 1) - Daia Romana Ohaba - Secasel - DJ 107

7

DJ 106 L: Spring - Ungurei - Rosia de Secas

8

DJ 106 M: Cut (DN 1) - Calnic

16.675
21.526

28.719

16.300
3.300

Sectorul
de drum
km.km.
3
0+000
7+540
7+540
9+390
0+000
9+200
9+200
13+200
47+865
52+165
0+000
16+675
0+000
21+526
1+210
12+750
12+750
17+029
17+029
18+029
18+029
24+700
24+700
25+929
25+929
29+929
0+000
16+300
0+000

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

Drum
pămănt

Latimea
drumului
ml.

Noduri
şi
variante

Categoria

Stare
tehnica

4

5

6

7

8

9

10

K

B

E

R

M

B

H

M

7.540

6.00
DN1
1.850

9.200

5.00
6.00
DN1

4.000

6.00

4.300

6.00

DN 1;
DN 67 C

M

FB

16.675

6.00

DN1

M

B

21.526

6.00

DN 1;
DJ 107

M

B

11.540

6.00

M

B

4.279

6.00

T

M

1.000

6.00

T

M

L

M

6.671

6.00

DN 1;
DJ 107

1.229

6.00

M

B

4.000

6.00

M

B

16.300

6.00

M

FB

3.300

6.00

M

B

DJ 107;
DJ 106 I
DN 1
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DJ 107: Alba Iulia (DN 1) - Teleac - Hapria Straja - Berghin - Colibi - Secasel - Cergau
Mare - Veza - Blaj - Sancel - Lunca Tarnavei
- Sona - Jidvei - Santamarie - Cetatea de Balta
- limita jud.Mures

9

10

11

12

13

DJ 107 A: Alba Iulia - Parau lui Mihai Vurpar - Campu Goblii - Dealu Ferului Mereteu - Blandiana - Saracseu - limita jud.
Hunedoara

DJ 107 B: DN 1 - Santimbru - Galtiu Coslariu - Mihalt - Colibi - Rosia de Secas

DJ 107 C: DJ 107 (Teleac) - Drambar - Seusa
- Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vintu de Jos DN 7

DJ 107 D: Unirea II (DN 1) - Ocna Mures Vama Seaca - Farau - Silea - limita jud. Mures

14

72.888

25.907

22.000

20.893

26.210

19.825

3+300
2+112
19+600
19+600
26+600
26+600
47+760
50+760
78+000
4+018
8+045
8+045
22+450
22+450
26+125
26+125
29+925
0+000
11+550
11+550
18+106
18+106
20+641
20+641
22+000
0+000
10+253
12+953
23+593
0+000
3+340
8+450
30+100
30+100
31+320
2+550

17.488

6.00

7.000

6.00

21.160

6.00

27.240
4.027
14.405

M

B

M

B

M

B

6.00

M

B

6.00

T

R

M

B

DN 1;
DN 14 B

6.00
DN 7

3.675

6.00

M

B

3.800

6.00

M

B

11.550

6.00

M

B

E

M

M

FB

M

B

M

FB

M

B

M

B

M

B

6.00

K

B

6.00

M

B

6.556

6.00

2.535

6.00

1.359

6.00

10.253

6.00

10.640

6.00

3.340

6.00

21.650

6.00
1.220

19.825

DN 1,
DN 14 B

DN 1;
DJ 107;
DN 7

DN 1;
DJ 107 E
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DJ 107 E: Aiud (DN1) - Ciumbrud - Bagau Lopadea Noua - Hoparta - Vama Seaca (DJ
107 D)
15

16

17

18

DJ 107 F: Unirea (DJ 107 D) - Razboieni
Cetate - Lunca Muresului - limita jud. Cluj

DJ 107 G: DJ 107 D (Ocna Mures) - Noslac Captalan - Copand - Stana de Mures - Gabud limita jud. Mures

DJ 107 H: Coşlariu Nou - Galda de Jos Cricău - Ighiu - Şard - Gara Şard Ighiu (DN
74)
DJ 107 I: Aiud (DN 1) - Aiudul de Sus Râmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti Bârleşti Cătun - Cojocani - Valea Barnii Bârleşti - Mogoş - Valea Albă - Ciuciuleşti Bucium - Izbita - Cojeşeni - Bucium Sat - DN
74 (Cerbu)

22+375
0+000
9.860

19.437

18.210

75.420

DJ 107 K: Galda de Jos ( DJ 107 H) Mesentea - Galda de Sus - Măgura - Poiana
Galdei - Modoleşti - Întregalde - Ivăniş Ghioncani - DJ 107 I (Bârleşti)

37.500

20

DJ 107 L: Sântimbru (DJ 107 B) - Totoi Teleac (DJ 107)

5.150

21

DJ 107 M: limită jud.Cluj - Rimetea - Colţeşti
- Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus
(DJ 107 I)

22

DJ 107 N: DN 1 - Mirăslău - Cicău

19

9+860
0+000
3+909
3+909
14+537
14+537
19+437
0+000
2+374
2+374
18+210
3+000
11+440
11+440
56+310
56+310
78+420
0+000
11+500
11+500
17+700
17+700
37+500
0+000
5+150

9.860

6.00
3.909

6.00

10.628

6.00

4.900

6.00
2.374

6.00

15.836

6.00

8.440

6.00
44.870

6.00

22.110

6.00

11.500

6.00

6.200

6.00
19.800

2.600

67+000
0+000
2+600

DJ 107
D

DN 1;
DJ 107
K; DN
74

DN 1;
DN 74

DJ 107
H; DJ
107 I

6.00

M

B

E

M

T

M

M

B

L

M

M

B

M

B

E

R

M

B

M

B

M

FB

H

M

5.150

6.00

DJ 107
B; DJ
107

M

B

25.000

6.00

DN 75;
DJ 107 I

M

B

2.600

6.00

DN 1

M

B

42+000
25.000

DN 1;
DJ 107
D
DJ 107
D; DN
15
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23

24

25

26

27

28

29

30
31

DJ 107 P: Hoparta (DJ 107 E) - Turdas Vama Seaca (DJ 107 D)

9.840

DJ 107 R: Stremt (DJ 750 C) - Cetea - Benic
(DJ 107 K)

7.500

DJ 107 U: DJ 107 A - Băcăinţi - Ceru
Băcăinţi - Dumbrăviţa - Cucuta - Bolovăneşti
- Valea Mare - Bulbuc (DC 60)

7.000

DJ 107 V: DJ 107 - Alecuş - DJ 107 D

DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) - Pagida Gambas - Aiud (DN 1)

DJ 141 C: DN 14 B (Lunca) - Cenade - Capu
Dealului - limită jud. Sibiu

DJ 141 D: DJ 106 I (Draşov) - Boz - Doştat limită jud. Sibiu

15.000

8.500

13.000

12.400

DJ 141 E: Cenade (DJ 141 C) - lim. jud.
Sibiu (Brosteni)

6.070

DJ 142 B: limită jud.Sibiu - Cetatea de Baltă

3.350

0+000
1+150
1+150
4+340
4+340
9+840
0+000
4+000
4+000
7+500
0+000
7+014
0+000
3+150
3+150
15+000
0+000
0+650
0+650
4+950
4+950
8+500
0+000
8+000
8+000
13+000
0+000
10+000
10+000
12+400
0+000
1+200
1+200
6+070
11+612

1.150

5.50
3.190

DJ 107
E;

5.50

M

B

H

R

5.50

DJ 107
D

M

B

4.00

DJ 750 C

E

I

3.500

5.50

DJ 107
K

T

M

7.000

6.00

DJ 107
A

M

B

3.150

6.00

T

M

K

B

M

B

E

M

M

B

M

B

6.00

H

M

10.000

6.00

M

B

2.400

6.00

M

B

1.200

6.00

M

B

E

I

T

M

5.500
4.000

11.850

6.00

0.650

DJ 107;
DJ 107
D

6.00
4.300

6.00

3.550

6.00

8.000

6.00

DJ 107
E, DN 1

DN 14 B
5.000

DJ 106 I

DJ 141 C
4.870
3.350

6.00
6.00

DJ 107
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32

33

34

35

36

DJ 142 K: Cetatea de Baltă(DJ 142B) Tătârlaua - Crăciunelu de Sus - Făget - Tăuni Valea Lungă (DN 14 B)

DJ 142 M: DJ 107 (Halta Balcaciu) Balcaciu - Valea Lunga (DJ 142 K)

DJ 142 N: DJ 107- Capalna de Jos Sanmiclaus - (DJ 107 V)

DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) - Sâncrai Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca - Căpud
- Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14 B)
DJ 142 P: Craciunelu de Jos (DN 14 B) Bucerdea Granoasa

30.750

12.200

5.150

21.350

3.800

37

DJ 670 C: Săsciori (DN 67 C) - Dumbrava Câlnic

6.700

38

DJ 704: DN 7 (Şibot) - Vinerea - Cugir

1.250

39

DJ 704 A: DN 7 (Sebeş) - Pianu de Jos Pianu de Sus - Strungari - Răchita - DN 67 C
(Sebeşel)

40

DJ 704 K: Vinerea (DJ 704) - Salistea (DJ
705 E)

24.393

5.000

14+962
0+000
7+000
7+000
20+450
20+450
30+750
0+000
6+700
6+700
12+200
0+000
2+000
2+000
4+650
4+650
5+150
0+000
15+100
15+100
21+350
0+000
3+300
3+300
3+800
0+000
6+700
0+000
1+250
0+000
5+050
5+050
24+393
0+000
5+000

7.000

6.00
13.450

M

B

L

M

M

B

M

B

6.00

E

I

6.00

M

B

E

R

M

B

M

B

E

M

M

B

K

B

M

B

M

B

L

R

M

B

E

R

6.00

10.300

6.00

6.700

6.00

DJ 107;
DN 14 B

DJ 107
5.500
2.000
2.650

6.00

0.500

6.00

15.100

6.00
6.250

6.00

3.300

DJ 107

DJ 107
E; DN
14 B

6.00
DN14B
0.500

6.00

6.700

6.00

DN 67
C; DJ
106 F

1.250

6.00

DN 7

5.050

6.00

19.343

6.00
5.000

4.00

DN 7;
DN 67 C
DJ 704;
DJ 705 E
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41

42

43

44

45

46

DJ 705: limită jud.Hunedoara - Almaşu de
Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN 74)

DJ 705 B: DN 7 (Tărtăria) - Sibişeni (DJ 704
A) - Vinţu de Jos (DN 7) - Vurpăr (DJ 107 A)

DJ 705 D: limită jud.Hunedoara (km.7+700) Cheile Cibului - Cib - Glod - Nădăştia Almaşu Mare - limită jud.Hunedoara
(km.33+100)

DJ 705 E: DN 7 - Tărtăria - Săliştea - Săliştea
Deal

DJ 705 H: Cheile Cibului (DJ 705 D) - Glod Nadastie (DJ 705 D)

DJ 742: Gura Roşiei (DN 74 A) - Iacobeşti Ignăţeşti - Balmoşeşti - Roşia Montană

17.628

12.148

25.400

7.920

4.665

19.415

30+500
31+900
31+900
34+928
34+928
48+128
0+000
4+350
4+350
12+148
7+700
8+175
8+175
13+775
13+775
17+100
17+100
21+600
21+600
26+100
26+100
33+100
0+000
4+800
4+800
7+320
7+320
7+920
0+000
2+335
2+335
4+665
0+000
6+400
6+400
9+660

1.400

6.00

T

R

3.028

6.00

T

M

13.200

6.00

T

R

L

M

M

B

4.00

H

R

5.600

4.00

T

M

3.325

4.00

T

M

5.00

T

M

4.500

5.00

L

R

7.000

3.00

H

R

4.800

6.00

M

B

2.520

5.00

M

B

E

M

H

I

T

M

M

B

L

R

4.350

6.00

7.798

6.00
0.475

DN 74

DN 7;
DJ 704
A; DJ
107 A

DJ 705
4.500

0.600

DN 7

5.00
2.335

5.00

2.330

5.00

6.400

6.00

DJ 705
D

DN 74 A
3.260

6.00
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47

DJ 750: Gârda de Sus (DN 75) - Ordâncuşa Gheţar

25.000

48

DJ 750 A: Gura Sohodol (DN 75) - Sohodol

3.500

49

DJ 750 B: Vadu Moţilor (DN 75) - Burzeşti Poiana Vadului

10.500

50

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)

41.260

51

DJ 750 E: DN 75 - Sat Vacanţă - Vârtop

2.000

52

DJ 750 F: DN 75 - Posaga de Jos

3.000

53

DJ 750 G: DN 75 - Ocoliş

5.000

54

DJ 762: limită jud.Hunedoara - Dealu Crişului
- Valea Maciului - Mărteşti - Vidra - Lunca de
Jos - Vârtăneşti - Burzoneşti - Mihoieşti (DN
75)

55

DJ 762 B: DJ 762 - Avram Iancu

23.300

1.917

9+660
19+415
0+000
5+600
5+600
16+720
16+720
25+000
0+000
3+500
0+000
10+500
0+000
0+600
0+600
15+000
27+500
28+500
28+500
35+530
35+530
44+760
44+760
53+760
0+000
2+000
0+000
3+000
0+000
5+000
40+600
46+300
46+300
63+900
0+000
1+917

9.755

6.00

T

M

5.600

4.00

M

B

11.120

4.00

M

B

L

I

8.280

DN 75

4.00

3.500

6.00

DN 75

M

B

10.500

5.00

DN 75

T

M

0.600

5.00

M

B

14.400

3.50

L

R

1.000

3.50

H

R

H

R

7.030

3.50

DN 75;
DN 1

9.230

5.00

M

B

9.000

6.00

M

B

2.000

3.50

DN 75

E

R

3.000

6.00

DN 75

T

M

5.000

4.00

DN 75

T

M

L

R

M

B

M

FB

5.700

6.00
DN 75

17.600

6.00

1.917

6.00

DJ762
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TOTAL drumuri judetene administrate de
CJA
Derumuri în administrarea orașelor,
municipiilor-străziTOTAL la 31.12.2018
pentru drumuri in stare FOARTE BUNA
pentru drumuri in stare BUNA
pentru drumuri in stare MEDIE
pentru drumuri in stare REA
pentru drumuri IMPRACTICABILE

890.216

654.859

196.932

38.425

34.200
924.416
75.705
543.419
153.705
126.602
24.985
924.416

km
km
km
km
km
km

8.504%
61.043%
17.266%
14.221%
2.807%

Categoria
Drumuri asfaltate în stare buna (beton asfaltic, macadam asfaltic, macadam cutratament dublu, balast bituminat, beton de ciment)
M
Drumuri pavate (cu calupuri, cu pavele normale sau abnorme) în stare buna.Drumuri macadamizate şi impietruite în starebuna
K
Drumuri asfaltate, pavate, macadamizate şiimpietruite în stare mediocra, care impunschimbari de viteza pe cca. 20% din parcurs.Drumuri de pamint şi
T
terasamente în starebuna.Drumuri pavate cu piatra bruta, bolovani de riu şi nisipate, în stare buna
Drumuri impietruite cu piatra sparta, pietrissau macadamizate şi pavate cu piatra şibolovani de riu, în stare mediocra.Drumurile din categoria K şi T cu
L
declivitati ce impun schimbari de viteza pe cca. 40% dinparcurs.
Drumuri a caror stare impune schimbari deviteza pe cca. 70% din parcurs.Drumuri de pamint şi terasamente, în staremediocra. Drumuri pavate cu
E
bolovani de riu sau cupiatra, în stare rea.
Toate celelalte drumuri cu o stare deviabilitate sau care prezinta declivitati ce nu permit circulatia cu viteze mai mari de 15 km/ora pe toata lungimea lor
H

Sursa: CJ Alba
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Anexa 4: SITUAȚIA PODURILOR, PASAJELOR SI VIADUCTELORDE PE DRUMURILE JUDEȚENE
Nr
.
crt
.
0
1

2
3

DRUM

1
DJ 103
G

DJ 106
E

POZ
KM

DENUM.
OBSTAC.

LOCALIT.
CEA MAI
APROPI.

2
4+35
0

3

4

MATER
I.
CONST
R. SUP
/ INF
5

V.CIUGUD

INOC

BA / B

49+1
79
52+1
50

V. DOBRI

SUGAG

V. SEBES

SUGAG

DESCHIDERI
SIMILARE
LUN
N N
G.
T R
(ml)
6 7
8
1

1

7.00

NUMAR PODURI : 1
BA /
1 1 13.60
ZP
BA / B

2

2

12.80

NUMAR PODURI : 2
4
5
6
7

DJ 106
F

8
9
10

4+18
5
8+25
0
12+6
50
12+9
85
13+9
80
16+3
00
16+4
60

V.CILNIC

CILNIC

BA / B

1

1

6.50

V.RECIU

RECIU

BA / B

1

1

6.00

V.CARPINIS

CARPINIS

BA/ B

1

1

15.60

SCUTGERE

CARPINIS

BA / B

1

1

10.00

V.GIRBOVA

GIRBOVA

BA / B

3

3

8.30

SCURGERE

GIRBOVA

BA / B

1

1

6.00

SCURGERE

GIRBOVA

BA/ B

1

1

6.00

NUMAR PODURI : 2
11
12
13
14
15
16
17

DJ 106
K

1+68
7
2+88
0
6+70
0
8+80
0
10+4
00
10+6
50
17+7
50

R.SECAS

SEBES

BA / B

3

3

12.00

V.SLATINA

SEBES

BA / B

2

2

10.00

SCURG.

DAIA R.

BA / B

1

1

5.00

SCURG.

DAIA R.

BA / B

1

1

5.00

SCURG.

DAIA R.

BA / B

1

1

5.50

SCURG.

DAIA R.

BA / B

1

1

5.00

SCURG.

DAIA R.

BA / B

2

2

2.50

LUN
G.
TOT
AL
9

LATIME
PT
.

IP.

INAL
T.
ETIA
J

STA
RE
TEH
N

10
11
12
13
5.4
10.00
6.28
4.60
8
LUNGIME TOTALA : 10,00 M
7.0
15.60
9.00
3.80
0
6.0
29.00
8.00
4.50
0
LUNGIME TOTALA : 44,60 M
6.0
9.50
8.00
3.00
0
6.0
8.00
7.00
3.10
0
7.0
21.60
9.00
2.50
0
6.0
12.00
7.00
2.60
0
3.5
26.00
4.70
3.00
0
5.0
8.00
6.00
2.50
0
5.0
8.00
6.00
2.80
0
LUNGIME TOTALA : 27,00 M
7.8
42.20
9.80
3.00
0
7.0
23.00
8.00
2.50
0
6.0
6.00
7.50
1.50
0
7.0
6.00
7.40
1.00
0
5.0
6.50
6.60
2.50
0
5.0
6.00
6.00
1.30
0
6.5
6.00
7.00
2.00
0

AN
CONS
T.

AN
CONSOLID
ARE

CLA
S.
INC.

SCHEMA
POD

Vechim
ea in
ani

14

15

16

20

21

1982

2001

E

D.S.REZ.

1973

I

GR.S.REZ.

1973

I

GR.S.REZ.

1965

I

D.S.REZ.

1970

II

GR.S.REZ.

1970

I

GR.S.REZ.

1965

I

GR.S.REZ.

1965

I

D.S.REZ.

1965

I

D.S.REZ.

1965

I

D.S.REZ.

1975

E

GR.S.REZ.

1973

E

GR.S.REZ.

1973

I

GR.S.REZ.

1981

I

D.S.REZ.

1981

I

D.S.REZ.

1981

I

D.S.REZ.

I

CADRE
VERT

1973

12

40
40

48
43
43
48
48
48
48

38
40
40
32
32
32
40
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26+1
05
29+2
20
29+8
70

18
19
20

VALE

OHABA

BA / B

1

1

13.00

SCURG.

SECASEL

BA / B

2

2

2.50

R.SECAS

SECASEL

BA / B

2

2

10.00

NUMAR PODURI : 10
21
22
23

DJ 106
L

24

0+12
0
9+51
7
10+5
77
15+7
03

V.VINGARD

SPRING

B / ZP

1

1

5.50

V.UNGUREI

UNGUREI

BA / B

1

1

6.50

V.UNGUREI

UNGUREI

BA / B

1

1

8.50

V.UHGUREI

ROSIA S.

BA / B

1

1

10.00

NUMAR PODURI : 4
25
26
27

DJ 106
I

28
29

1+46
5
3+02
5
17+7
62
17+9
90
19+5
66

R.SECAS

CUNTA

BA / B

3

3

14.00

V.SARATA

DRASOV

BA / B

1

1

8.00

SCURG.

GHIRBOM

BA / B

1

1

5.50

SCURG.

GHIRBOM

BA / B

1

1

5.00

SCURG.

GHIRBOM

BA / B

1

1

11.00

NUMAR PODURI : 5
30

DJ 106
M

1+01
1

R.SECAS

CUT

BA / B

2

2

18.00

NUMAR PODURI : 1
1+63
6

31

4+58
7

32
33
34
35
36

DJ 107

19+1
40
19+8
50
22+8
50
31+5
00

R.AMPOI

R.MURES

ALBA I.

TELEAC

BA / B

BA / B

4

7

2

10.00

2

14.00

2

20.00

5

25.00

6.4
7.40
2.50
0
7.0
5.80
8.00
2.50
0
7.4
24.00
9.40
2.40
0
LUNGIME TOTALA : 140,50 M
5.0
9.70
5.60
1.50
0
7.0
13.00
8.00
2.00
0
7.0
10.00
8.20
2.00
0
8.0
12.60
6.50
2.50
0
LUNGIME TOTALA : 45,30 M
6.0
48.00
8.00
4.90
0
6.0
10.00
8.00
1.90
0
6.0
6.50
7.00
1.50
0
7.0
6.00
9.00
1.20
0
6.5
11.00
8.50
3.00
0
LUNGIME TOTALA : 81,50 M
7.0
40.00
9.00
3.00
0
LUNGIME TOTALA : 40 M
7.8
50.00
9.80
5.00
0
15.00

170.0
0

V.BERGHIN

BERGHIN

BA / B

1

1

10.00

14.00

SCURGERE

BERGHIN

BA / B

1

1

5.30

6.30

R.SECAS

COLIBI

L/L

2

2

10.00

21.00

SCURGERE

TAU

BA / B

2

2

2.00

5.40

7.0
0
6.0
0
5.5
0
5.0
0
5.6
0

1980
1985
1986

2010

E

GR.S.REZ.

I

CADRE
VERT

E

GR.S.REZ.

1980

II

1960

II

1972

I

GR.S.REZ.

1985

I

GR.S.REZ.

1970

I

GR.S.REZ.

1970

I

GR.S.REZ.

1970

I

GR.S.REZ.

1970

I

GR.S.REZ.

1970

I

GR.S.REZ.

1987

I

1975

2007

BOLTA
INC.
BOLTA
INC.

2013

E

GR.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

E

GR.S.REZ.

8.30

1968

7.00

3.00

1970

6.50

2.00

1980

I

D.S.REZ.

5.80

3.80

1975

IV

GR.S.REZ.

I

CADRE
VER.

8.00

9.60

1965

28
3

33
53
6
28

43
43
43
43
43

26

9.00

2008

33

0

45

5
33
38
48

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 225.08.2020

51

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
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39+7
22
40+1
27
41+3
46
46+9
10
49+3
00
50+0
15
55+9
93
62+1
97
67+1
18
70+6
06
70+8
77
71+4
89
71+7
39
75+4
89
75+9
77

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

VALE

CERGAU

BA / B

1

1

10.00

VALE

CERGAU

BA / B

1

1

10.00

V.SPATAC

CERGAU

BA / B

1

1

10.00

V.SPATAC

MANARA
DE

BA / B

1

1

10.00

TIRNA MA.

BLAJ

BA / B

4

4

25.00

PASAJ SUP.

BLAJ

BA / B

1

1

10.00

SCURGERE

SINCEL

BA / B

1

1

8.00

SCURGERE

SONA

BA / B

1

1

6.00

SCURGERE

JIDVEI

BA / B

1

1

5.00

TIRNA MI.

JIDVEI

BA / B

1

1

10.00

SCURGERE

JIDVEI

COMP./
B

3

3

18.00

SCURGERE

CAPILNA

BA / B

2

2

10.00

SCURGERE

CAPILNA

BA / B

2

2

8.50

SCURGERE
TIRNA MI.

CETATEA
B.
CETATEA
B.

BA / B

3

3

3.40

BA / B

3

3

10.00

NUMAR PODURI : 21
52
53
54
55
56
57
58

DJ 107
A

7+01
0
10+4
85
14+1
71
18+6
80
22+0
95
22+3
80
23+7
38

SCURG.

VURPAR

BA / B

1

1

10.60

V.VINT

VURPAR

BA / B

2

2

8.80

VALE

MERETEU

BA / B

1

1

6.40

V.RACATAU

BLANDIA
NA

BA / B

2

2

6.80

V.STANISO
ARA

ACMARIU

BA / B

1

1

10.50

SCURGERE

ACMARIU

BA / B

1

1

5.00

V.FENES

ACMARIU

BA / B

2

2

5.65

6.5
8.50
2.10
0
7.0
14.00
7.80
2.20
0
6.5
12.00
8.50
2.00
0
7.0
14.00
7.20
3.80
0
110.0 6.0
8.00
3.00
0
0
7.0 10.0
23.00
7.00
0
0
6.0
10.00
6.00
2.00
0
6.0
7.00
6.50
2.00
0
6.0
6.00
6.50
2.10
0
5.0
15.00
6.00
1.50
0
7.8
64.00
9.80
1.50
0
7.4
24.00
9.40
2.00
0
6.0
20.00
8.00
1.50
0
7.6
11.00
8.50
1.50
0
7.4
56.00
9.80
3.00
0
LUNGIME TOTALA : 664,70 M
6.3
15.90
7.30
1.80
0
7.1
21.60
9.00
2.00
0
6.3
8.40
8.30
2.50
0
6.3
14.10
7.80
2.20
0
6.4
11.20
8.50
2.10
0
6.5
6.00
7.50
2.10
0
5.5
11.30
6.40
1.50
0
12.00

1965

I

GR.S.REZ.

1977

I

GR.S.REZ.

1985

I

GR.S.REZ.

1977

I

GR.S.REZ.

1972

E

GR.S.REZ.

E

GR.S.REZ.

2009

E

GR.S.REZ.

2009

E

GR.S.REZ.

2009

E

D.S.REZ.

2009

E

D.S.REZ.

1984

2009

E

GR.S.REZ.

1981

2009

E

GR.S.REZ.

1971

2009

E

GR.S.REZ.

1983

2009

E

CADRE
VER.

1978

2009

E

GR.S.REZ.

1972

I

D.S.REZ.

1972

I

GR.S.REZ.

1972

I

GR.S.REZ.

1983

I

GR.S.REZ.

1979

I

D.S.REZ.

1979

I

1972

I

48
36
28
36
41

4
4
4
4
4
4
4
4
4

41
41
41
30
34
34

D.S.REZ.

41
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28+5
75
29+9
00

59
60

V.BACAINTI
SCURG

BACAINT
I
BACAINT
I

BA / B

2

2

8.90

BA / B

1

1

8.00

NUMAR PODURI : 9
61
62
63
64

DJ 107
B

65
66
67

1+74
2
2+69
0
9+96
9
14+3
25
20+7
45
21+5
00
22+8
50

SCURG.

SINTIMB
RU

BA / B

1

1

8.00

V.GALDA

GALTIU

BA / B

1

1

22.60

R.TIRNAVE

MIHALT

BA / B

4

4

30.00

R.SECAS

ROSIA S.

BA / B

3

3

5.00

R.SECAS

ROSIA S.

BA / B

2

2

8.00

R.SECAS

ROSIA S.

BA / B

2

2

8.60

V. GARDON

ROSIA S.

BA / B

1

1

5.00

NUMAR PODURI : 7
68
69
70
71

DJ 107
C

72
73
74

7+06
3
9+22
3
10+5
33
12+7
23
12+7
53
18+8
50
21+7
48

V.
DUMBRA.

SEUSA

BA / B

1

1

10.00

V.LIMBA

LIMBA

BA / B

1

1

11.30

V OARDA.

OARDA

BA / B

1

1

18.00

CANAL

OARDA

BA / B

2

2

7.50

R.SEBES

OARDA

COMP./
B

1

1

42.00

SCURG.

VINTU

BA / B

1

1

5.00

V.PIAN

VINTU

BA / B

2

2

16.00

NUMAR PODURI : 7
75
76
77
78
79

DJ 107
D

2+50
0
3+05
0
3+56
8
10+5
30
20+1
49

SCURG.
SCURG.
R.MURES
V.SOMOGHI
SCURG.

UNIREA
OC.MURE
S
OC.MURE
S
OC.MURE
S
FARAU

BA / B

1

1

8.00

BA / B

2

2

10.00

BA / B

5

5

33.00

BA / B

1

1

8.50

BA /
ZP

1

1

8.00

6.1
8.15
2.40
5
6.0
9.00
7.00
1.80
0
LUNGIME TOTALA : 115,30 M
6.0
9.60
7.00
2.00
0
8.2 11.4
25.00
1.50
6
6
123.0 7.0
8.40
6.50
0
0
5.5
24.00
5.50
1.90
0
6.0
18.00
6.00
2.60
0
6.0
18.45
7.00
1.50
0
6.0
7.80
9.00
2.00
0
LUNGIME TOTALA : 225,85 M
7.8
12.00
9.80
4.20
0
8.3 10.3
12.00
4.20
0
0
7.4
24.00
9.60
2.00
0
6.0
19.00
8.00
1.70
0
5.0
44.00
7.00
3.50
0
6.0
6.00
7.00
2.10
0
7.8 11.2
32.00
4.50
0
0
LUNGIME TOTALA : 149,00 M
6.0
10.60
9.00
1.30
0
6.0
22.00
8.00
1.20
0
177.0 7.8 10.8
4.40
0
0
0
7.0
10.00
8.00
2.00
0
6.0
9.00
7.00
2.10
0
17.80

1974

I

GR.S.REZ.

1972

I

D.S.REZ.

1975

I

GR.S.REZ.

1972

2005

E

GR.S.REZ.

1972

2008

E

GR.S.REZ.

1974

I

GR.S.REZ.

1971

I

GR.S.REZ.

1986

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

1984

E

GR.S.REZ.

1978

I

GR.S.REZ.

1978

E

GR.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

III

GR.S.REZ.

I

D.S.REZ.

E

GR.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

E

GR.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

1970

1987

2000

39
41

38
8
5
39
42
27

29
35
35

13

26
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Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 4 – Transport și mobilitate
NUMAR PODURI : 5
0+38
0
3+15
0

80
81
82

DJ 107
E

83
84
85

3+89
5
15+0
20
16+7
00
22+3
00

V.AIUD

AIUD

BA / B

2

2

16.00

SCURG.

AIUD

BA / B

5

4

2.50

1

10.00

R.MURES

CIUMBRU
D

BA / B

3

3

32.50

SCURG.

HOPITRA

BA / B

1

1

5.50

SCURG.

HOPITRA

BA / B

1

1

6.00

V.SOMOGHI

S.SEACA

BA / B

1

1

8.00

NUMAR PODURI : 6
86
87

DJ 107
F

4+06
6
6+43
1

V.FELDIOA.
V.GRINDU

RAZBOIE
NI
LU.
MURES

BA / B

1

1

6.00

BA / B

1

1

5.00

NUMAR PODURI : 2
88
89

DJ 107
G

2+93
9
5+13
3

V.NOSLAC

NOSLAC

BA / B

2

2

7.50

SCURG.

NOSLAC

BA / B

1

1

8.00

NUMAR PODURI : 2
5+06
1

90
91
92

DJ 107
H

93
94
95

9+04
9
10+8
98
12+7
51
14+3
41
15+0
21

V.GALZII

P.CRICAU

GALDA J.

CRICAU

BA / B

BA / B

3

1

2

6.00

1

8.00

1

14.00

97
98

DJ 107
I

3+60
0
10+7
50
41+7
50

110.0
0

6.5
9.00
4.00
0
6.0
6.50
9.00
1.30
0
7.0
9.00
8.60
1.00
0
6.5
9.00
7.50
4.50
0
LUNGIME TOTALA : 195,10 M
6.0
14.00
8.00
1.10
0
8.0
10.00
9.50
1.50
0
LUNGIME TOTALA : 24,00 M
6.5
17.00
8.50
3.50
0
6.0
9.00
7.00
2.10
0
LUNGIME TOTALA : 26,00 M
6.0
25.41
7.80
5.00
0
16.50

V.CRAIVEI

CRAIVA

BA / B

1

1

14.00

16.50

V.CRAIVEI

BUCERDE
A

BA / B

1

1

14.00

16.50

P.TELNA

IGHIU

BA / B

V.IGHEL

IGHEL

BA / B

2

2

10.00

NUMAR PODURI : 6
96

LUNGIME TOTALA : 228,60 M
7.0
36.00
8.00
3.50
0
6.0
24.60
8.00
3.00
0

V.AIUDULU
I

AIUD

BA / B

3

3

10.00

SCURGERE

AIUD

BA / B

1

1

4.00

V.GEOGEL

GEOGEL

ZIDP/ZI
DP

1

1

5.00

8.0
0
7.8
0
7.8
0

10.0
0
10.0
0

6.4
6.40
0
LUNGIME TOTALA
8.0 10.0
36.00
0
0
6.0
6.00
6.50
0
5.0
9.50
6.00
0
24.00

I
I

1957

GR.S.REZ.
CADRE
VERT.
GR.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

1979

2005

E

GR.METAL

1979

2005

E

D.S.REZ.

1972

I

GR.S.REZ.

1972

I

GR.S.REZ.

I

GR.S.REZ.

1990

E

GR.S.REZ

1990

E

GR.S.REZ

1980

I

GR.S.REZ

1978

I

GR.S.REZ

1977

E

GR.S.REZ

2.10

I

D.S.REZ.

2.00

I

BOLTARI
INC.

2.50

3.00

56

8
8

41
41

23
23
33

35

: 98,91 M
5.00

36
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10
0
10
1
10
2
10
3

47+1
82
56+7
10
69+0
50
72+1
50
76+1
50

10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7

9+02
9
13+7
39
14+2
48
16+7
98
16+8
90
17+5
98
18+9
00
19+1
50
19+3
00
22+3
00
28+0
10
29+0
74
30+0
60
37+4
50

99

V.GEOGEL

MOGOS

BA / B

2

2

8.00

SCURGERE

BUCIUM

BA / B

1

1

5.00

V.BUCIUM

BUCIUM

BA / B

1

1

10.00

V.BUCIUM

BUCIUM

BA / B

1

1

10.00

V.ABRUZEL

BUCIUM

BA / B

2

2

8.00

NUMAR PODURI : 8

DJ 107
K

V.GALZII

GALDA J.

BA / B

1

1

16.00

V.GALZII

GALDA J.

BA / B

2

2

10.00

BA / B

1

1

9.00

ZIDP/ZI
DP

2

2

10.00

BA / B

1

1

5.00

BA / B

2

2

10.00

BA / B

1

1

10.00

BA / B

1

1

10.00

BA / B

1

1

10.00

BA / B

1

1

10.00

BA / B

1

1

6.00

BA / B

1

1

6.00

V.GALZII
V.GALZII
SCURGERE
V.GALZII
V.GALZII
V.GLICERU
V.GALZII
V.GALZII
SCURGERE
SCURGERE

INTREGA
L.
INTREGA
L.
INTREGA
L.
INTREGA
L.
INTREGA
L.
INTREGA
L.
INTREGA
L.
INTREGA
L.
GHIONCA
N
GHIONCA
N

SCURGERE

MOGOS

BA / B

1

1

6.00

V.MOGOS

MOGOS

BA / B

2

2

10.00

NUMAR PODURI : 14
11
8
11
9

DJ 107
M

43+8
57
45+4
00

V. NADES

BURU

BA / B

1

1

8.00

V. ALBA

RIMETEA

BA / B

1

1

5.00

6.0
8.00
2.50
0
6.0
6.00
6.50
2.40
0
6.0
11.00
8.00
2.00
0
6.0
11.00
8.00
2.50
0
6.0
17.00
8.00
3.00
0
LUNGIME TOTALA : 114,50 M
7.0
16.00
7.20
3.00
0
7.0
23.00
7.20
3.00
0
5.5
11.00
5.50
2.20
0
5.0
22.00
6.00
2.40
0
6.0
6.00
7.00
2.20
0
7.0
23.00
7.20
2.50
0
7.0
12.00
7.20
2.50
0
6.5
11.00
7.50
1.80
0
7.0
12.00
7.20
2.70
0
7.5
12.60
9.10
1.80
0
4.0
7.00
5.00
2.00
0
4.0
7.00
5.00
2.00
0
4.0
7.00
5.00
2.20
0
7.0
24.00
9.00
2.10
0
LUNGIME TOTALA : 193,60 M
8.0
10.00
8.50
2.60
0
8.0
7.00
8.50
3.20
0
18.00

II

GR.S.REZ

I

D.S.REZ.

II

GR.S.REZ

II

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

E

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

I

MONOLIT

I

D.S.REZ.

1976

I

GR.S.REZ

1976

I

GR.S.REZ

1980

I

GR.S.REZ

1976

I

GR.S.REZ

1982

I

GR.S.REZ

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

GR.S.REZ

1976

1999

1976

1982

1975

2011

E

GR.S.REZ

1975

2011

E

GR.S.REZ

14
37

37
37
33
37
31

31

2
2
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12
0
12
1
12
2
12
3

53+7
21
56+6
64
58+7
49
59+1
29

V.IZVOARE
LE
V.IZVOARE
LE
V.AIUDULU
I
V.AIUDULU
I

VALISOA
RA
P.AIUDUL
.
P.AIUDUL
.
P.AIUDUL
.

BA / B

1

1

10.00

BA / B

1

1

9.00

BA / B

1

1

18.00

BA / B

3

3

10.00

NUMAR PODURI : 6
12
4
12
5

DJ 107
N

1+30
0
1+90
0

V.MIRASLA
U
V.MIRASLA
U

MIRASLA
U
MIRASLA
U

7.7 10.0
1.50
0
0
7.7
14.60
9.00
3.00
0
6.5
21.00
8.50
2.60
0
6.5
34.50
9.00
3.00
0
LUNGIME TOTALA : 101,10 M
14.00

DJ107
R

3+13
9
5+52
0

2011

E

GR.S.REZ

1975

2011

E

GR.S.REZ

1979

2011

E

GR.S.REZ

1978

2011

E

GR.S.REZ

BA / B

1

1

10

11

6

7

I

GR.S.REZ

BA / B

1

1

13

15

6

8.6

I

GR.S.REZ

NUMAR PODURI : 2
12
6
12
7

1975

2
2
2
2

LUNGIME TOTALA : 26,0 M

V.CETII

CETEA

BA / B

2

2

7

16

6

6.6

1969

V.GALZII

BENIC

BA / B

2

2

10

22

6.5

8.5

1979

GR.S.REZ

I

44
34

NUMAR PODURI : 2

12
8

DJ 107
U

5+20
0

12
9
13
0

DJ 107
V

0+25
0
0+62
0

13
1
13
2
13
3

DJ 141
C

13
4

DJ 141
D

13
5
13
6
13
7

0+34
0
1+22
0
6+37
5

V.CURPANU

TARNA MA.
SCURGERE

CERU
BAC.
SINMICL
A.
SINMICL
A.

TARNA. MA.

LUNCA

V.CENADE

LUNCA

V.CORISUL.

CENADE

7+80
0

P.BOZ

DOSTAT

DJ 142
B

13+8
00

VALE

CETATA
B.

DJ 142
K

2+76
5
7+65
0

V.LUNGA

V.LUNGA

P.BALTA

CRACIUN
.

LUNGIME TOTALA : 38,0 M
8.7
BA / B
1 1 14.00 19.60
9.10
2.00
0
NUMAR PODURI : 1 LUNGIMEA TOTALA : 19,60 M
6.8
BA / B
3 3 18.00 56.00
7.10
4.10
0
6.0
BA / B
2 2 10.00 25.00
8.00
3.50
0
NUMAR PODURI : 2
LUNGIME TOTALA : 81,00 M
126.0 7.8 10.2
BA / B
4 4 30.00
4.00
0
0
0
9.0 10.0
BA/B
1 1 12.00 14.00
1.50
0
0
5.8
BA / B
1 1 10.00 11.00
8.20
2.50
0
NUMAR PODURI : 3
LUNGIME TOTALA : 151,00 M
BA/ZID
6.0
1 1
5.40
7.00
7.20
2.00
P
0
NUMAR PODURI : 1 LUNGIME TOTALA : 7 M
6.0
BA / B
1 1 10.00 11.00
6.00
2.40
0
NUMAR PODURI : 1
LUNGIME TOTALA : 11,00 M
5.5
BA / B
1 1 10.00 13.00
6.00
3.50
0
6.0
BA / B
1 1 10.00 11.00
8.00
3.50
0

GR.S.REZ

I

1992

E

GR.S.REZ

1975

E

GR.S.REZ

1975

I

GR.S.REZ

1974

2013

E

GR.S.REZ

1974

2000

E

GR.S.REZ.

E

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

1963

I

GR.S.REZ

1979

E

GR.S.REZ

1984

21

38
38

0
13
29

50
34
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13
8
13
9
14
0
14
1

9+27
3
13+0
00
23+0
00
27+9
94

V.TATIRLA.

CRACIUN
.

BA / B

1

1

10.00

V.LUNGA

FAGET

BA / B

1

1

12.00

V.TAUNI

CRACIUN
EL

BA / B

1

1

10.00

V.TAUNI

FAGET

BA / B

3

3

5.00

NUMAR PODURI : 6
14
2
14
3

DJ 142
L

0+25
0
1+85
0

DJ 670
C

0+05
0
0+08
5
0+11
0

SCURGERE

CIUMBRU
D

BA / B

1

1

5.00

SCURGERE

SINCRAI

BA / B

1

1

5.00

NUMAR PODURI : 2
14
4
14
5
14
6
14
7
14
8
14
9
15
0
15
1
15
2

DJ 704
A

15
1
15
2

DJ 705
B

2+90
0
3+30
0
4+70
0
13+2
90
19+7
50
23+7
60
1+70
0
3+94
9

V.SEBES

SASCIORI

BA / B

1

1

16.00

CANAL

SASCIORI

BA / B

1

1

6.50

V.DUMBR.

SASCIORI

SCURGERE

PIAN

BA / B

1

1

9.00

SCURGERE

PIAN

BA / B

1

1

7.00

V.PIAN

PIAN

BA / B

2

2

8.00

V.PIAN

PIAN

BA / B

2

2

18.00

V.RACHITA

RACHITA

BA / B

1

1

4.90

V.RACHITA

RACHITA

V.PIAN

SIBISENI

R.MURES

VINTU.
JOS

BA/ZID
1 1
7.00
P
NUMAR PODURI : 3

BA/ZID
1 1
8.30
P
NUMAR PODURI : 6
BA / B
BA / B

2
7

2
7

10.00
28.00

NUMAR PODURI : 2
15
3

DJ 705
E

4+97
0

DJ 762

46+4
14

VALE

SALISTEA

BA / B

2

2

7.00

NUMAR PODURI : 1
15
4

SCURGERE

VIDRISO.

BA / B

1

1

5.00

6.5
8.00
3.50
0
7.0
13.00
7.00
2.00
0
6.5
11.00
8.50
2.50
0
6.0
18.00
8.00
2.00
0
LUNGIME TOTALA : 77,00 M
7.5
7.00
8.50
3.50
0
7.0
9.00
8.50
3.50
0
LUNGIME TOTALA : 16,00 M
7.0
20.00
9.00
4.00
0
7.0
10.50
9.00
2.50
0
7.0
8.00
9.00
2.80
0
LUNGIME TOTALA : 38,50 M
6.0
10.00
7.00
1.50
0
6.0
8.00
7.00
1.80
0
6.0
17.00
7.00
2.50
0
7.8 10.0
39.00
1.80
0
0
5.0
7.00
7.00
2.10
0
5.0
10.30
7.00
2.20
0
LUNGIME TOTALA : 91,30 M
6.0
22.80
7.00
3.00
0
200.0 9.0
9.00
5.50
0
0
LUNGIME TOTALA : 222,80 M
6.0
15.00
7.00
2.50
0
LUNGIME TOTALA : 15,00 M
4.0
6.00
5.00
1.60
0
11.00

I

GR.S.REZ

1963

I

GR.S.REZ

1979

I

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

E

GR.S.REZ

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

GR.S.REZ

E

GR.S.REZ

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

I

GR.S.REZ

E

GR.GERBE
R

I

D.S.REZ.

I

D.S.REZ.

1999

1981

1974
1971

1974

50
34
14

32

39
42

39
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15
5
15
6
15
7

47+6
10
60+4
88
DJ 742

15
8
15
9
16
0
16
1

DJ 750

0+90
3

V.ROSIEI

1+96
2
2+41
6
2+59
7
2+74
1

V.ORDINCU
S
V.ORDINCU
S
V.ORDINCU
S
V.ORDINCU
S

2+96
4

16
2

ARIESUL
MI.
ARIESUL
MA.

V.ORDINCU
S

VIDRISO.

BA / B

2

2

8.00

MIHOEST
I

BA / B

2

2

11.00

ROSIA M.

NUMAR PODURI : 3
BA/ZID
2 2
6.00
P
NUMAR PODURI : 1

GIRDA

BA / B

5

5

6.00

GIRDA

BA / B

5

5

6.00

GIRDA

BA / B

6

6

6.00

GIRDA

BA / B

5

3

6.00

2

5.50

7

6.00

1

5.00

GIRDA

BA / B

8

16
5
16
6
16
7
16
8

DJ 750
A

DJ 750
C

0+05
0
2+52
0
0+50
0
43+3
54
46+4
60
50+6
21

R.ARIES
V.SOHODOL

R.ARIES

SOHODO
L
SOHODO
L
SALCIUA

34.00

4.0
0

5.00

4.00

BA/ZID
2 2 10.00
P
NUMAR PODURI : 2

5.5
5.50
4.00
0
LUNGIME TOTALA : 204,00 M
7.8 10.2
40.00
2.40
0
0
7.0
22.50
9.00
1.20
0
LUNGIME TOTALA : 62,50 M

BA / B

62.50

NUMAR PODURI : 5
16
3
16
4

5.0
7.00
2.00
0
6.8
23.00
9.80
5.00
0
LUNGIME TOTALA : 46,00 M
6.0
14.00
6.00
3.00
0
LUNGIME TOTALA : 14,00 M
4.0
35.00
5.50
4.00
0
4.0
35.00
5.50
4.00
0
4.0
44.00
5.50
4.00
0
17.00

BA / B

3

3

3

3

12.00

54

56.00

V.GEOAGIU

GEOAGIU

BA / B

2

2

18.00

36.00

V.GEOAGIU

GEOAGIU

BA / B

2

2

10.00

23.00

V.GEOAGIU

STREMT

BA / B

4

2

14.00

2

13.70

NUMAR PODURI : 4

5.2
7.8
0
6.0
0

6.4

E

GR.S.REZ

1974

E

GR.S.REZ

I

GR.S.REZ

1981

II

GR.S.REZ

1981

II

GR.S.REZ

1981

II

GR.S.REZ

1981

II

GR.S.REZ

1981

II

GR.S.REZ

1974

E

GR.S.REZ

1961

E

GR.S.REZ

1975

2013

I

39
39

32
32
32

32

32

39
52

0

9.80

4.50

1999

E

GR.S.REZ

7.00

2.80

1974

I

GR.S.REZ

1976

E

GR.S.REZ

7.8
9.80
4.50
0
LUNGIME TOTALA : 183,50 M

62.00

1974

14
39

37

Sursa: CJ Alba
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Anexa 5: REŢEAUA DE DRUMURI COMUNALE
Nr
.
crt
.
0

Denumir
e drum

Traseul drumului

1

1

Poziţia kilometrică
Origin
e

Destinaţi
e

Lungim
e reală
km

2

3

4

5

DC 1

Baia de Arieş - Cioara de Sus

0+000

3+000

3.000

2

DC 1A

Muncel - Mănăstire- Valea Şesii

0+000

5+000

5.000

3

DC 2

Lunca Mureşului - Gura Arieşului

0+000

5+240

5.240

4

DC 3

Micoşlaca - Cisteiu de Mureş - Ocna Mureş

0+000

6+300

6.300

5

DC 4

DJ 107D - Şpălnaca

0+000

4+530

4.530

6

DC 5

Şpălnaca(DC 4) - Silivaş

0+000

2+465

2.465

7

DC 6

Cut (DJ106M) - Daia Română

0+000

3+125

3.125

8

DC 7

DJ 107D (Fărău) - Heria

0+000

3+630

3.630

9

DC 8

DJ 107D - Sânbenedic

0+000

2+510

2.510

10

DC 9

DJ 107D - Medveş

0+000

2+710

2.710

11

DC 11A

DN 14B (Cistei) - Gara Mihalţ

0+000

5+832

5.832

12

DC 12

Meşcreac (DJ 142L) - Şoimuş

0+000

11+000

11.000

13

DC 12 C

Lim.jud. Hunedoara - Vulcan

7+000

7+500

0.500

14

DC 13

Lopadea Nouă (DJ 107E) - Beţa

0+000

5+000

5.000

15

DC 14

DC 13 - Odverem - Ocnişoara

0+000

5+500

5.500

16

DC 15

DJ 107E (Lopadea Nouă) - Ciuguzel

0+000

2+500

2.500

17

DC 16

DJ 107E (Hopârta) - Asânip

0+000

2+500

2.500

18

DC 17

DN1 (Teiuş) - Beldiu

0+000

2+000

2.000

19

DC 19

Teiuş(DN1) -Căpud (DJ 142L)

0+000

5+600

5.600

20

DC 21

Blaj (DJ 107) - Petrisat -Sâncel

0+000

3+880

3.880

21

DC 22

Sâncel (DJ 107) - Iclod

0+000

1+500

1.500

22

DC 23

DJ107 (Lunca Târnavei) -Pănade - Biia

0+000

3+200

3.200

23

DC 24

Şona (DJ 107) - Biia - Alecuş (DJ 107V)

0+000

6+000

6.000

24

DC 26

Sânmiclăuş (DJ 107V) - Valea Sasului

0+000

5+400

5.400

25

DC 27

Jidvei (DJ 107) - Halta Feisa - Feisa - DJ 142K

0+000

2+510

2.510

26

DC 29

DJ 107 - Veseuş

0+000

5+000

5.000

27

DC 31

DN 14B - Glogoveţ

0+000

1+000

1.000

28

DC 33

DN 14B - Lodroman

0+000

4+000

4.000

29

DC 34

Veza (DJ 107) - Izvoarele - Tiur - Crăciunelu de Jos (DN 14B)

0+000

9+100

9.100

30

DC 35

Mănărade - DJ 107 - Spătac

0+000

2+250

2.250

31

DC 36

DJ 107 (Cergău Mare) - Cergău Mic

0+000

2+400

2.400

32

DC 37

DJ 107 (Cergău Mare) - Lupu

0+000

2+500

2.500

33

DC 39

Mihalţ (DJ 107B) - Obreja

0+000

3+600

3.600

34

DC 40

Hăpria (DJ 107) - Dumitra

0+000

4+450

4.450

35

DC 41

Hăpria (DJ 107) - Henig - Berghin (DJ107)

0+000

7+960

7.960

36

DC 42

Satul Poșaga de Jos (DJ750F) până la limita cu satul Orăști

0+000

10+000

10.000

37

DC 44

DJ 107C - Oarda

0+000

2+460

2.460

38

DC 45

Satul Poșaga de Sus (DC42) până la limita cu satul Săgagea

0+000

6+000

6.000

39

DC 46

DN1 (Halta Răhău) - Răhău - Deal

0+000

9+150

9.150
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40

DC 49

Câlnic (DJ 106F) - Deal

0+000

5+000

5.000

41

DC 50

Gârbova (DJ 106F) - Cărpiniş

0+000

6+700

6.700

42

DC 51

Săsciori (DN 67C) - Loman - Pleşi - Cărări

0+000

21+000

21.000

43

DC 52

Strungari (DJ 704A) - Purcăreţi

0+000

6+500

6.500

44

DC 53

Sat Strungari - Sat Plaiuri

0+000

5+650

5.650

45

DC 55

DN 7 - Blandiana

0+000

3+540

3.540

46

DC 57

0+000

3+150

3.150

47

DC 60

0+000

5+180

5.180

48

DC 62

DN 7(Halta Balomiru de Câmp) - Balomiru de Câmp Acmariu
Bulbuc (DJ 107U) - Viezuri - Curpeni - Ceru Băcăinţi (DJ
107U)
DJ 107 I - După Deal - Cheia

0+000

5+000

5.000

49

DC 63

Blandiana (DJ 107A) - Răcătău

0+000

10+950

10.950

50

DC 66

DN 74 (Izvorul Ampoiului) - Trâmpoiele

0+000

2+990

2.990

51

DC 67

DN 74 (Suseni) - Pătrângeni - Valea Mică

0+000

2+730

2.730

52

DC 68

0+000

14+000

14.000

53

DC 68 A

DN 74 - Ampoiţa - Remetea - Lunca Ampoiţei - Lunca
Meteşului
Lim.Jud.Cluj - Lunca Mureşului (DJ 107F)

2+270

10+270

8.000

54

DC 70

Ighiu (DJ !07H) - Ţelna - Necrileşti (DJ 106H)

0+000

21+800

21.800

55

DC 72

DJ 107H (Cricău) - Craiva - Piatra Craivei

0+000

6+640

6.640

56

DC 72 A

Lim.Jud.Sibiu - Gârbova (DJ 106F)

2+900

7+200

4.300

57

DC 73

Cricău (DJ 107H) - Tibru

0+000

4+750

4.750

58

DC 74

DN 1 (Gara Bărăbanţ) - DN 74 (Miceşti)

0+000

4+955

4.955

59

DC 75

Stremţ (DJ 750C) - Geomal

0+000

6+580

6.580

60

DC 76

0+000

23+622

23.622

61

DC 80

DJ107R- Cetea - Reicani - Tecşeşti - Dealul Geoagiului Ilieşti
DJ 107M (Vălişoara) - Izvoarele

0+000

1+600

1.600

62

DC 81

DN 1 (Mirăslău) - Lopadea Veche - Rachiş

0+000

8+250

8.250

63

DC 82

DJ107N(Mirăslău) - Cicău

2+600

6+000

3.400

64

DC 83

DN 1 (Decea) - Ormeniş

0+000

3+500

3.500

65

DC 85

DN 1 - Dumbrava

0+000

3+000

3.000

66

DC 86

DN 1 - Măhăceni

0+000

4+800

4.800

67

DC 87

Drum forestier - Negrileasa - Poiana Narciselor

0+000

3+000

3.000

68

DC 88

Lupuleşti (DJ 107I) - Poieni - Stânişoara

0+000

6+000

6.000

69

DC 90

Sohodol (DJ 750A) - Băzeşti - Deonceşti - Leheşti - Poiana

0+000

9+500

9.500

70

DC 91

DJ 762 - Avram Iancu -Târsa

0+000

6+400

6.400

71

DC 93

Poiana Vadului (DJ 750B) - Costeşti - Petelei

0+000

6+000

6.000

72

DC 94

Popeştii de Jos - Lăzeşti -

0+000

4+840

4.840

73

DC 95

Ursoaia - Vârful Clujului

0+000

4+965

4.965

74

DC 96

Câmpeni (DN 75) - Certege

0+000

7+000

7.000

75

DC 97

Bistra (DN 75) - Ciuldeşti - Băleşti - Durăşti - Poiana

0+000

10+000

10.000

76

DC 98

DN 75 - Muşca - Lazuri

0+000

5+200

5.200

77

DC 99

Lupsa (DN 75) - Hădărău - Pârâul Cărbunari - Şasa - Geamăna

0+000

7+000

7.000

78

DC 100

Dealul Geoagiului (DC 76) - Modoleşti (DJ 107K)

0+000

3+935

3.935

79

DC 102

Gârbova de Jos(DC79)- Geomal

0+000

3+000

3.000

80

DC 103

DJ 107I - Valea Inzelului - Valea Fagetului - Poiana Aiud

0+000

10+000

10.000

81

DC 104

Brădeşti (DJ 107I) - Valea Poienii - Dumeşti - Sălciua de Jos
(DN 75)

0+000

7+000

7.000
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82

DC 106

Geogel (DJ 107I) - Ponor (DJ 750C)

0+000

11+000

11.000

83

DC 107

DJ 107A -Vurpăr-Valea Vinţului-Drum forestier

0+000

4+000

4.000

84

DC 108

DC 66 - Pirita

0+000

2+500

2.500

85

DC 109

DN1R (Albac) - Bărăşti

0+000

4+000

4.000

86

DC 112

Silivaş -Hopârta (DJ 107E)

0+000

3+000

3.000

87

DC 113

DN 74 (DC 66) - Dealul Roatei

0+000

3+000

3.000

88

DC114

DN 75 - Potionci

0+000

3+000

3.000

89

DC 115

DN 74 - Buninginea - Ghedulesti

0+000

6+500

6.500

90

DC 116

DN 74 (Ciuruleasa ) - Soharu

0+000

6+000

6.000

91

DC 117

0+000

7+000

7.000

92

DC 118

Bucium (DJ 107I) - Valea Şesii - Jurcuieşti - Muntari - Roşia
Montană
DC 99 (Lupşa) - Muşca

0+000

2+000

2.000

93

DC 119

DN1R (Horea) - Trifeşti - Pietroasa

0+000

12+000

12.000

94

DC 120

DN 75 (Albac) - Sohodol - Costeşti

0+000

12+000

12.000

95

DC 121

0+000

13+000

13.000

96

DC 122

Sohodol (DJ 750A) - Lumineşti - Joldişeşti - Valea Verde Medreşti
Horea(DN 1R )-Preluca - Pătruşeşti

0+000

9+000

9.000

97

DC 123

Vidra (DJ 762) -Dosu Luncii - Hărăşti - Poieni - Băi - Hoancă

0+000

10+000

10.000

98

DC 124

Mogoş (DJ 107I) -Mămăligani-Valea Geogeşti

0+000

9+000

9.000

99

DC 125

DN1R (Horea) - Mănceşti - Fericet

0+000

2+000

2.000

10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6

DC 126

DJ 705F (Cugir) - Bucuru

0+000

4+000

4.000

DC 127

DJ 107I (Gura Cornei) - Bunta - Corna - Floreşti

0+000

3+000

3.000

DC 128

DJ 107I -Valea Uzei - Valea Mănăstirii

0+000

6+000

6.000

DC 130

Sălciua de Jos (DN 75) - Subpiatră

0+000

5+000

5.000

DC 131

Arieşeni - Faţa Cristesei - Izlaz - Cobleş

0+000

8+000

8.000

DC 132

Girda Seacă - Plişti - Gheţar

0+000

3+000

3.000

DC 133

DN 75 (Scărişoara) - Faţa Lăzeşti

0+000

3+000

3.000

DC 134

Dealul Ordâncuşii - Sfoarţea

0+000

2+000

2.000

DC 135

DN 75 (Scărişoara) -Runc - Negeşti

0+000

10+000

10.000

DC 136

DN 75 - Ştiuleşti - Lespezea

0+000

4+000

4.000

DC 137

0+000

5+500

5.500

DC 138

Poiana Vadului (DJ 750B) - Făgetu de Sus - Duduieni Păsteşti
Pojorâta - Dealul Frumos

0+000

6+670

6.670

DC 139

Vadu Motilor- Bodeşti

0+000

5+630

5.630

DC 140

Poiana - Leheşti - Furduieşti - Băzeşti (DC 90)

0+000

3+000

3.000

DC 141

DN 75 (Bonceşti) -Valea Bistrii - Dealul Capsei

0+000

5+000

5.000

DC 142

DN 74A (Câmpeni) - Poduri

0+000

3+000

3.000

DC143

Bistra (DN 75) - Hudriceşti - Dâmbureni

0+000

6+000

6.000

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 225.08.2020

61

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 4 – Transport și mobilitate

11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3
12
4
12
5
12
6
12
7
12
8
12
9
13
0
13
1
13
2
13
3
13
4
13
5
13
6
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5
14
6

0+000

11+000

11.000

DC 145

Bistra (DN 75) - Dealu Muntelui - Ţărăneşti - TrisorestiNovăceşti
Bistra (DN 75) - Creţeşti - Vârşii Mici - Vârşii Mari

0+000

7+000

7.000

DC 146

Roşia Montană - Ţarina

0+000

5+000

5.000

DC 147

DJ 742 (Bălmoşeşti) - Gârda Bărbuleşti

0+000

4+000

4.000

DC 148

DN 74A (Carpiniş) - Vârtop - DC 147

0+000

9+000

9.000

DC 149

DJ 107I (Bucium Sat) -Valea Abruzel - Bisericani

0+000

8+000

8.000

DC 150

DJ 107I - Ciuculeşti

0+000

2+000

2.000

DC 151

Mogoş (DC 124) - Cristeşti - Bogdăneşti

0+000

3+000

3.000

DC 152

DJ 107I (Valea Barnii) - Bărbeşti

0+000

3+000

3.000

DC 153

Cojocani (DJ 107I) - Boceşti - Bogdăneşti - Buteşti

0+000

5+000

5.000

DC 154

DJ 107 I(Mogoş) - Valea Ţupilor - Valea Mlacii

0+000

3+000

3.000

DC 155

Mogoş(DC124)- Poienile Mogoş

0+000

2+000

2.000

DC 156

DN 74 - Ciuruleasa -Bidigesti- Bodreşti

0+000

6+000

6.000

DC 157

DN74(Ciuruleasa)- DC 156 (Bidigeşti)

0+000

2+500

2.500

DC 158

DN 74 - Bogleşti

0+000

2+000

2.000

DC 159

Buninginea (DC 115) - Morăreşti

0+000

3+000

3.000

DC 160

DN 74 - Boteşti

0+000

4+000

4.000

DC 161

DN 74 - Vulcan

0+000

2+000

2.000

DC 162

Gârda de Sus (DN 75) - Biharia

0+000

5+000

5.000

DC 163

Drum forestier - Ocoale

0+000

3+500

3.500

DC 164

Bârleşti Cătun (DJ 107I) - Onceşti

0+000

2+000

2.000

DC 165

Mămăligani (DC 124) - Valea Bârluţeşti

0+000

2+000

2.000

DC 166

Mămăligani (DC 124) - Valea Coceşti

0+000

1+000

1.000

DC 167

DN 75 (Mihoieşti) -Bobărăşti - Peleş

0+000

5+540

5.540

DC 168

Vidra (DJ 762) - Dealul Goieşti

0+000

1+000

1.000

DC 169

Jefleşti - Goieşti

0+000

3+000

3.000

DC 170

Strungari (DJ 704A) - Tonea

0+000

8+000

8.000

DC 171

Pianu de Sus(DJ107A) -Teren de Golf

0+000

2+800

2.800

DC 172

Mereteu (DJ 107A) - Valea Goblii

0+000

4+000

4.000

DC 173

Feneş (DN 74) -Poiana Narciselor - Negrileasa -Lupuleşti (DJ
107I)

0+000

35+000

35.000

DC 144
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DC 174

Boteşti (DN 74) - Dobrot

0+000

4+000

4.000

DC 175

Zlatna - Dumbrava

0+000

4+500

4.500

DC 176

DN 74 - Ruşi

0+000

3+500

3.500

DC 177

Zlatna - Vâltori - Runc

0+000

12+000

12.000

DC 178

Almaşu Mare - Haneş

0+000

2+000

2.000

DC 179

Necrileşti (DJ 106H) - Sfârcea

0+000

14+500

14.500

DC 180

Doştat (DJ 141D) -Şpring (DJ 106L)

0+000

6+500

6.500

DC 181

Strungari - Valea Leii - Mănăstirea Cioara

0+000

5+000

5.000

DC 182

Dostat - Dealul Dostatului

0+000

1+010

1.010

DC 183

DN 67C - Valea Beiului

0+000

3+000

3.000

DC 184

Ocoliş(DJ750G)-Runc-Lunca Largă

1+000

4+000

3.000

DC 185

Ponorel (DJ 762) - Valea Morii- Pleşcuţa- Hoancă

0+000

8+000

8.000

DC 186

Nemeşi (DJ 762) - Dosu Luncii

0+000

8+000

8.000

DC 187

DJ 762 - Segaj - Modoleşti - Jefleşti

0+000

5+000

5.000

DC 188

Goieşti (DJ 762) - Dealu Goieşti - Haiduceşti

0+000

2+000

2.000

DC 189

Oideşti (DJ 762) - Haiduceşti

0+000

2+000

2.000

DC 190

Vârtăneşti (DJ 762)- Urdeş

0+000

2+000

2.000

DC 191

Lunca Veseşti (DJ 762) - Culdeşti - Runc - Ponorel (DJ 762)

0+000

6+000

6.000

DC 192

Valea Morii - Vâlcăneasa

0+000

6+000

6.000

DC 193

Bobărăşti- Puiuleţeşti-Pitărceşti

0+000

6+000

6.000

DC 194

Turdaş (DJ107P) - Şpălnaca (DC 4)

0+000

3+000

3.000

DC 195

DJ 107H - Bucerdea Vinoasă

0+000

3+500

3.500

DC 196

DN1R - Budăieşti - Dealu Lamaşoi

0+000

13+100

13.100

DC 197

Rogoz (DN 75) - După Pleşe

0+000

7+000

7.000

DC 198

DN1R - Ruseşti

0+000

3+000

3.000

DC 199

DN 75 - Pleşeşti

0+000

6+000

6.000

DC 200

DN1R- Cioneşti - Valea Lomoşoi

0+000

10+000

10.000

DC 201

DN 75 - Galbena - Valea Galbena

0+000

2+500

2.500

DC 202

DN 75 - Costeşti - Horea (DN1R)

0+000

12+000

12.000

DC 203

Blaj (DJ 107) - Fliteşti - Deleni Obârşie

0+000

10+500

10.500
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DC 204

DC 122 ( Buteşti) - Giurgiuţ - Zânzeşti

0+000

5+000

5.000

DC 205

Berghin (DJ 107) - Ohaba - Măgherat

0+000

9+400

9.400

DC 206

Şesuri - Almaşu Mare - Cătun Lazuri

0+000

5+000

5.000

DC 207

DJ 705 - Plai - Cib

0+000

7+000

7.000

DC 208

Almasu Mare - Bradet

0+000

5+000

5.000

DC 209

DC 156 - Valea Tăului

0+000

3+000

3.000

DC 210

DC156 - Valea Budeşiţei

0+000

2+000

2.000

DC 211

Ciuruleasa (DC 156) - Borzeşti

0+000

4+000

4.000

DC 212

Gârde (DN 75) - Poiu - Runcuri

0+000

6+000

6.000

DC 213

DN 75 - Nămuş

0+000

4+000

4.000

DC 214

Şugag (DN 67C) - Bârsana

0+000

15+000

15.000

DC 215

DN 67C - Arţi

0+000

12+000

12.000

DC 216

DN 67C - Mărtinie

0+000

3+000

3.000

DC 217

Tau Bistra - Curmătura

0+000

8+000

8.000

DC 219

DJ 141 C - Gorgan

0+000

4+000

4.000

DC 220

DJ 141C - Capu Dealului

0+000

7+000

7.000

DC 221

Cenade (DJ 141C) - Cergău Mic

0+000

6+000

6.000

DC 223

Cenade (spre Şoroştin) - Lim.Jud.Sibiu

0+000

5+000

5.000

DC 224

Ohaba - Tău - Roşia de Secaş

0+000

9+000

9.000

DC 225

Mogoş(107I) - Valea Ţupilor

0+000

5+000

5.000

DC 226

Arieşeni (DN 75)-Ştei -Arieşeni - Buciniş -DN 75

0+000

12+900

12.900

DC 227

DJ 107 - Spătac - DJ 107

0+000

2+170

2.170

DC 228

Brădeşti - Floreşti - Secu

0+000

8+000

8.000

DC 229

Brădeşti - Dealu Geoagiului

0+000

12+000

12.000

DC 230

Cotorăşti - Olteni

0+000

7+000

7.000

DC 231

Râmeţ Sat - Vlădeşti

0+000

4+000

4.000

DC 232

Cotorăşti - Valea Făgetului

0+000

4+000

4.000

DC 233

Valea Uzei - Olteni

0+000

8+000

8.000

DC 234

DJ 106M - str. Fumari - Fântâna Bărcului - Domneasca Schitul Sf. Siluan Antonitul

0+000

2+080

2.080

20
6

DC 245

DC 136 - Lespezea - Runc - Scărişoara

4+000

9+000

5.000
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DC 249

DJ107G (Găbud) - lim. Jud. Mureş (Gheja)

0+000

1+233

1.233

DC 250

DJ107G (Noşlac) - DJ107D

0+000

3+033

3.033

DC 251

DJ107G (Căptălan) - Valea Căptălanului

0+000

5+033

5.033

DC 252

DN 75 - Bubeşti-Poieniţa

0+000

4+000

4.000

DC 253

Arieşeni -Faţa Lapuş - Sturu

0+000

4+800

4.800

DC 254

DC 131 - Faţa Cristesei

0+000

4+000

4.000

DC 255

DN 75 - Valea Galbenii

0+000

2+500

2.500

DC 256

Bubeşti - Izlaz

0+000

2+500

2.500

DC 257

Băjiţa - Dealu Bajului

0+000

5+000

5.000

DC 258

Gârda de Sus (DC162) - Plai - Pleşeşti - Bortăşeşti - DC162

0+000

7+000

7.000

DC 259

Gîrda de Sus (DN75) - Huzăreşti

0+000

5+000

5.000

DC 260

Gheţar - Munună - drum forestier Gârda Seacă

0+000

6+700

6.700

DC 261

DN75 - Şnide - Biharia - lim. com. Avram Iancu

0+000

10+000

10.000

DC 262

DC162 - Suceşti - Şnide

0+000

5+000

5.000

DC 263

Biharia - Scoarţa - lim. com. Arieşeni

0+000

4+000

4.000

DC 264

DJ750 - Ocoale - Dealu Frumos - Hănăşeşti - Gheţar

0+000

8+000

8.000

DC 265

Gheţar - Hănăşeşti

0+000

4+000

4.000

DC 266

Gârda de Sus (DC162) - Şnide

0+000

4+000

4.000

DC 267

Ciuruleasa (DC 156) - Borzeşti

0+000

5+600

5.600

DC 268

DN 74 - Mătişeşti

0+000

2+500

2.500

DC 269

DN 74 - Morăreşti

0+000

1+500

1.500

DC 270

Poiana Vadului - Făgetul de Jos

0+000

3+000

3.000

DC 271

Poiana Vadului - Hănăşeşti

0+000

3+500

3.500

DC 272

Poiana Vadului - Lupăieşti

0+000

3+000

3.000

DC 273

Poiana Vadului- Morcăneşti

0+000

2+000

2.000

DC 274

Poiana Vadului - Stăneşti

0+000

3+000

3.000

DC 275

Arieşeni (DN 75) - Avrămeşti

0+000

2+300

2.300

DC 276

Casa de Piatră - Hodobana (din Gîrda Seaca)

0+000

2+500

2.500

DC 277

DN 75 (La Negriciu) - Dealu Bajului

0+000

2+500

2.500

DC 278

DN 75 - Sturu

0+000

2+500

2.500
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DC 279

DC 131 - Pănteşti

0+000

3+000

3.000

DC 280

Faţa Lăpuş - Raviceşti

0+000

1+500

1.500

DC 281

Arieşeni - Ştei - Arieşeni - Galbena

0+000

3+200

3.200

DC 282

Faţa Cristesei - Izlaz

0+000

3+000

3.000

DC 283

Izlaz - Vîrciorog - Vanvuceşti

0+000

5+000

5.000

DC 284

Casa de Piatră - Hodobana

0+000

5+000

5.000

DC 285

Pătrînjeni - Valea Mică

0+000

2+070

2.070

DC 286

Pojorâta (pe vale) -Dealul Frumos

0+000

6+520

6.520

DC 287

DC 138-Dealu Frumos (Neag)

0+000

1+525

1.525

DC 288

DC 139-Bodeşti

0+000

4+710

4.710

DC 289

DN75-Burzeşti

0+000

3+480

3.480

DC 290

Vadu Moţilor-Burzeşti

0+000

2+940

2.940

DC 291

DN75-Poduri Briceşti

0+000

2+520

2.520

DC 292

Popeştii de Jos-Poduri Briceşti

0+000

4+625

4.625

DC 293

Necşeşti-Bodeşti(cătun Văleni)

0+000

5+340

5.340

DC 294

Neceşti-Bodeşti (Hozomaş)

0+000

3+450

3.450

DC 295

DN75-cătun Joldăşeşti

0+000

0+765

0.765

DC 296

Vâltori-DC94

0+000

0+500

0.500

DC 297

DC94-Popeştii de Sus

0+000

8+405

8.405

DC 298

DC94-Popeştii de Sus (Văţeşti)

0+000

2+930

2.930

DC 299

Popeştii de Jos-Toteşti-Puicaru

0+000

5+650

5.650

DC 300

DC94- BortăşeştiLăzeşti

0+000

1+000

1.000

DC 301

DC94-Tomuşeşti

0+000

4+790

4.790

DC 302

DJ142M-Bălcaciu(str. Viilor)-Valea Lungă

0+000

3+115

3.115

DC 303

DJ142M-Bălcaciu-Şona(DE2385)

0+000

3+080

3.080

DC 304

DJ142M-Bălcaciu-Şona (DE2782)

0+000

4+415

4.415

DC 305

DJ142M-Bălcaciu (str. Crângului)-Valea Lungă

0+000

5+289

5.289

DC 306

Ciugud (DJ 107C) - Daia Romana (DJ 106K)

0+000

4+351

4.351

DC 307

Șeușa (DJ107C) - până la zona Industrială Drămbar (DJ107)

0+000

1+800

1.800

DC 308

Tăuț (DN74) -Poiana Ursului

0+000

3+000

3.000
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26
7
26
8
26
9
27
0
27
1
27
2
27
3
27
4
27
5

DC 309

Tăuț (DC312)-Pădurea Tăuț

0+000

1+500

1.500

DC 310

Tăuț (DC309)-Ampoița (Gura Ampoiței)

0+000

1+200

1.200

DC 311

Tăuți - Pădurea Tăuți

0+000

3+000

3.000

DC 312

Tăuți (DN74) - Văleni

0+000

3+000

3.000

DC 313

Meteș (DN74) - Ampoița

0+000

3+800

3.800

DC 314

Meteș (DN74) - Văleni

0+000

0+300

0.300

DC 315

Meteș (DN74) - Isca

0+000

6+000

6.000

DC 316

Văleni - Poiana Ampoiului

0+000

2+500

2.500

DC 317

Văleni - Poiana Ursului

0+000

6+000

6.000

Lungimea totala a drumurilor comunale din judetul Alba

1,436.99
8

Sursa: CJ Alba
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Anexa 6:STAREA DE VIABILITATE A DRUMURILOR COMUNALE DIN JUDEȚUL ALBA la 31.12.2018
Nr
.
crt
.
1
1

Indicati
v

DC44
DC74

2
3

Denumirea şi traseul drumului

Lungime
a
drumului
km.

2
Oarda de Jos-Oarda de Sus (str.Cocorilor + str.
Victoriei)
DN1(Gara Bărăbanț) - DN74 (Micești)

3
2.460
4.955

DC21

NU AU DRUMURI COMUNALE
Blaj - Petrisat

2.250

DC34

Blaj - Tiur

4.000

DC35

Blaj - Manarade

2.380

DC203

Blaj(DJ107)-Flitești-Deleni - Obîrșie

18.814

Sectoru
l de
drum
km.km.
4
0+000
2+460
0+000
1+376
1+376
2+083
2+083
2+548
2+548
4+035
4+035
4+265
4+265
4+535
4+535
4+955

Drum
asfaltat

Drum
pietruit

Drum
pămănt

Latimea
drumulu
i m.l.

Stare tehnică

5
2.460

6

7

8

11
Foarte Bună

0+000
2+250
0+000
4+000
0+000
2+380
0+000
2+000
2+000
8+000
8+000

2.250

6,0

Bună

4.000

6

Bună

2.380

5.5

Bună

2.000

5

Bună

5

Bună

5

Bună

1.376

>7

Foarte bună

0.707

3-4

Foarte bună

5,1-6

Medie

5,1-6

Rea

0.230

5,1-6

Foarte bună

0.270

5,1-6

Foarte Bună

0.465
1.487

PRIMĂRI
A

Alba Iulia

Bună

0.420

6.000
10.814

Aiud
Blaj
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4

DC227

DJ107-Spătac-DJ107

2.170

DC46

DN1(Halta Răhău)-Răhău-Deal

4.600

5

DC116

DN74(Ciuruleasa)-Soharu

6.000

6

DC1

Baia de Arieș-Cioara de Sus

3.000

DC1A

7

DC96

DC141

DC142

Muncel-Mănăstire-Valea Șesii

Cîmpeni(DN75)-Certege

DN75(Boncești)-Valea Bistrii-Dealul Capsei

DN74A(Cîmpeni)-Poduri

5.000

7.000

5.000

3.000

18+814
0+000
2+170
0+000
0+380
0+380
2+580
2+580
3+520
3+520
3+900
3+900
4+600
0+000
6+000
0+000
2+717
2+717
3+000
0+000
2+000
2+000
3+210
3+210
5+000
0+000
1+500
1+500
7+000
0+000
3+300
3+300
5+000
0+000
3+000

2.170

5.5

Bună

0.380

12,4

Rea

2.200

12,4

Medie

0.940

12,8

Rea

0.380

12,8

Rea

0.700

12,8

Rea

3

Rea

Abrud

5

Bună

Baia de
Arieș

4

Medie

4

Medie

3

Rea

1.790

3

Rea

1.500

4

Medie

3,0-4,0

Medie

4

Foarte Bună

1.700

4

Medie

3.000

4

Medie

6.000
2.717
0.283
2.000
1.210

5.500
3.300

Sebeș

Cîmpeni
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8

DC126

DJ705F(Cugir)-Bucuru

9

DC3

Micoșlaca-Cisteiu de Mureș-Ocna Mureș

DC4

DJ107D-Șpălnaca

1.000

DC17

DN1(Teiuș)-Beldiu

2.000

DC19

Teiuș(DN1)-Căpud(DJ142L)

5.600

DC66

DN74(Izvorul Ampoiului)-Trîmpoiele

2.990

DC67

DN74(Suseni)-Pătrânjeni-Valea Mică

9.010

10

11

4.000

DC108

DC66-Pîrîta

2.500

DC113

DN74(DC66)-Dealul Roatei

3.000

DC173

Feneș(DN74)-Poiana Narciselor-NegrileasaLupulești(DJ107I)

35.000

DC174

Botești(DN74)-Dobrot

4.000

DC175

Zlatna (dn74)-Dumbrava

4.500

DC176

DN74-Ruși

3.500

DC177

Zlatna-Vâltori-Runc

12.000

0+000
4+000
0+000
6+300
0+000
1+000
0+000
2+000
0+000
5+600
0+000
2+990
0+000
2+710
2+710
3+760
3+760
9+010
0+000
2+500
0+000
3+000
0+000
9+100
9+100
35+000
0+000
4+000
0+000
4+500
0+000
3+500
0+000

4

Bună

Cugir

6,0

Bună

Ocna
Mureș

4,0

Rea

2.000

6

Bună

5.600

4

Bună

2.990

3

Rea

2.710

6

Medie

6

Bună

5.250

6

Medie

2.500

6

Rea

3.000

5

Rea

8

Bună

25.900

8

Medie

4.000

5

Rea

4.500

5

Medie

3.500

3

Rea

5

Bună

4.000

1.000

1.050

9.100

3.800

Teiuș

Zlatna
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12

DC285

Pătrînjeni-Valea Mică

2.070

DC109

DN1R(Albac)-Bărăști

4.000

DC114

DN75 Pleșești-Potionci

3.000

DC120

DN75( Fața Albacului)-Sohodol-Costești

12.000

DC196

DC197

13

DN1R-Budăiești-Dealu Lamașoi

Rogoz(DN75)-După Pleșe

13.100

7.000

DC198

DN1R-Rusești

3.000

DC199

DN75-Pleșești

6.000

DC200

DN1r-Cionești-Valea Lomoșoi

10.000

DC202

DN75-Costești-Horea (DN1R)

1.500

DC178

Almașu Mare-Haneș

2.000

3+800
3+800
12+000
0+000
2+070
0+000
3+350
3+350
4+000
0+000
3+000
0+000
3+115
3+115
6+500
6+500
12+000
0+000
4+335
4+335
13+100
0+000
0+465
0+465
7+000
0+000
3+000
0+000
6+000
0+000
10+000
2+100
3+600
0+000

8.200

5

Rea

2.070

4

Foarte bună

3.350

5

Foarte Bună

4,2

Medie

4

Rea

5

Foarte bună

4

Bună

4

Medie

5

Foarte bună

4,2

Medie

5

Foarte bună

6.535

4,2

Medie

3.000

4

Rea

6.000

4

Bună

10.000

4,2

Rea

4

Foarte rea

5

Medie

0.650
3.000
3.115
3.385
5.500
4.335
8.765
0.465

1.500
2.000

Albac
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2+000

14

DC206

Șesuri-Almașu Mare-Cătun Lazuri

3.500

DC207

DJ705-Plai-Cib

3.600

DC208

Almașu Mare-Brădet

5.000

DC131

Arieșeni-Fața Cristesei-Izlaz-Cobleș

8.000

DC226

Arieșeni(DN75)-Ștei-Arieșeni-Buciniș-DN75

12.900

DC252

DN75-Bubești-Poienița

4.000

DC253

Arieșeni-Fața Lăpuș-Sturu

4.800

DC254

DC131-Fața Cristesei

4.000

DC255

DN75-Valea Galbenii

2.500

DC256

Bubești-Izlaz

2.500

DC257

Băjița-Dealu Bajului

5.000

DC275

Arieșeni(DN75)-Avrămești

2.300

DC276

Casa de Piatră-Hodobana(din Gîrda Seacă)

2.500

DC277

DN75(La Negriciu)-Dealu Bajului

2.500

0+000
3+500
0+000
3+600
0+000
1+500
1+500
5+000
0+000
8+000
0+000
9+700
9+700
12+900
0+000
4+000
0+000
4+800
0+000
4+000
0+000
2+500
0+000
2+500
0+000
4+000
4+000
5+000
0+000
2+300
0+000
2+500
0+000

3.500

4

Rea

5

Bună

4

Rea

4

Rea

7

Foarte bună

6

Rea

6

Foarte Bună

6

Rea

6

Foarte bună

4.000

6

Rea

2.500

6

Medie

2.500

6

Rea

4.000

6

Rea

6

Foarte Bună

2.300

6

Rea

2.500

6

Rea

2.500

6

Rea

3.600
1.500
3.500
8.000
9.700
3.200
4.000
4.800

1.000

Almașu
Mare

Arieșeni
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DC278

DN75-Sturu

2.500

DC279

DC131-Păntești

3.000

DC280

Fața Lăpuș-Ravicești

1.500

DC281

Arieșeni-Ștei-Arieșeni-Galbena

3.200

DC282

Fața Cristesei-Izlaz

3.000

DC283

Izlaz-Vărciorog-Vancucești

5.000

DC284

Casa de Piatră-Hodobana

5.000

15

DC91

DJ762-Avram Iancu-Târsa

16

DC41

Hăpria(DJ107)-Henig-Berghin(DJ107)

8.250

2+500
0+000
2+500
0+000
3+000
0+000
1+500
0+000
3+200
0+000
3+000
0+000
5+000
0+000
5+000
0+000
4+100
0+000

2.500

6

Rea

3.000

6

Bună

1.500

6

Rea

3.200

6

Rea

3.000

6

Rea

5.000

6

Rea

5.000

6

Rea

5,1-6

Foarte Bună

3-4

Bună

3-4

Medie

5.660

Avram
Iancu
Berghin

5+660
5+660

2.590

8+250
17

DC97

Bistra(DN75)-Ciuldești-Bălești-Durăști-Poiana

10.000

0+000
10+000

10.000

5

Foarte Bună

DC143

Bistra(DN75)-Hudricești-Dâmbureni

9.000

0+000

0.500

4

Medie

4

Medie

4

Medie

4

Medie

Bistra

0+500
0+500

8.500

9+000
DC144

Bistra(DN75)-Dealu Muntelui-ȚărăneștiTrisoresti-Novăcești

8.000

0+000

0.450

0+450
0+450

7.550

8+000
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DC145

Bistra(DN75)-Crețești-Vârșii Mici-Vârșii Mari

8.000

0+000

1.750

4

Medie

6.250

4

Medie

6.000

4

Medie

4,5

Rea

5,0

Bună

3.150

4

Rea

3.900

5,0

Bună

5,0

Foarte rea

1+750
1+750
8+000
DC212

Gârde(DN75)-Poiu-Runcuri

6.000

0+000
6+000

DC 55

DN7 - Blandiana

1.222

0+000

1.222

Blandiana

1+222
18

DC57

DN7(Halta Balomiru de Cîmp)-Balomiru de
Cîmp-Acmariu

3.150

0+000
1+500
1+500
3+150

DC63

Blandiana(DJ107A)-Răcătau

10.950

0+000
3+900
3+900
10+950

19

20

7.050

NU AU DRUMURI COMUNALE

DC87

Drum Forestier-Negrileasa-Poiana Narciselor

Bucerdea
Grînoasă

3.000

0+000

2.000

6

Medie

6

Medie

5

Foarte bună

5

Bună

Bucium

2+000
2+000
DC88

Lupulești(DJ107I)-Poieni-Stânișoara

6.000

3+000
0+000

1.000
5.000

5+000
5+000

1.000

6+000
DC117

7.000

0+000

2.250

Foarte Bună
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Bucium(DJ107I)-Valea Șesii-JurcuieștiMuntari-Roșia Montană

2+250
2+250

4.750

Impracticabil
ă

7+000
DC149

DJ107I(Bucium Sat)-ValeaAbruzel-Bisericani

8.000

0+000

2.600

6

Foarte Bună

6

Bună

6

Rea

2+600
2+600

1.100

3+700
3+700

4.300

8+000

21

DC150

DJ107I-Ciuculești

2.000

0+000

2.000

6

Foarte Bună

DC49

Cîlnic(DJ106F)-Deal

5.000

2+000
0+000

5.000

8

Medie

Cîlnic

5

Medie

Cenade

5

Rea

5

Medie

5.000

5

Rea

6.000

6

Rea

5.000

5

Rea

4-5,5

Rea

4-5,5

Rea

5+000
22

DC219

DJ141C - Gorgan

4.000

0+000

1.000

1+000
1+000

3.000

4+000
DC220

DJ141C- Capu Dealului

7.000

0+000

2.000

2+000
2+000
7+000
DC221

Cenade(DJ141C)-Cergău Mic

6.000

0+000
6+000

DC223

Cenade (spre Șoroștin)-lim.jud.Sibiu

5.000

0+000
5+000

23

DC36

DJ107(Cergău Mare) - Cergău Mic

2.712

0+000

2.512

Cergău

2+512
2+512

0.200
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2+712
DC37

DJ107(Cergău Mare) - Lupu

2.612

0+000

2.612

4-5,5

Rea

5.180

7

Foarte Bună

5

Medie

2+612
24

DC60
DC61

25

26

Bulbuc(DJ107U)-Viezuri-Curpeni-Ceru
Băcăinți(DJ107U)

5.180

Ceru Băcăinți (cu plecare din DJ107U)-Ceru
Băcăinți-Bolovănești-Valea Mare

4.000

0+000
5+180
0+000

4.000

4+000
Cetatea de
Baltă

NU AU DRUMURI COMUNALE

DC40

Hăpria(DJ107)-Dumitra

Ceru
Băcăinți

1.681

0+000

8

Foarte Bună

8

Medie

8

Medie

0.726

8

Medie

1.336

8

Medie

8

Medie

0.500

5

Foarte Bună

4.000

5

Bună

5

Bună

5

Rea

1.681

Ciugud

1+681
DC306

DC307

27

DC12C

Ciugud(DJ107C)-Daia Română (DJ106K)

Șeușa(DJ107C)-până la zona industrială
Drîmbar (DJ107)

lim.jud.Hunedoara-Vulcan

3.326

1.790

0.500

0+000
0+725
0+725
2+600
2+600
3+326
0+000
1+336
1+336
1+790
7+000

0.725
1.875

0.454

Ciuruleasa

7+500
DC115

DN74-Buninginea-Ghedulești

6.500

0+000
4+000
4+000

0.875

4+875
4+875

1.625

6+500
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DC156

DC157

DN74-Ciuruleasa-Bidigești-Bodrești

DN74(Ciuruleasa)-DC156(Bidigești)

6.000

2.500

0+000
4+500
4+500
5+200
5+200
6+000
0+000

4.500

5

Medie

5

Medie

0.800

5

Rea

2.500

5

Rea

5

Medie

5

Bună

5

Rea

5

Bună

3.000

5

Impracticabil
ă

2.000

5

Impracticabil
ă

5

Medie

5

Rea

5

Bună

0.700

2+500
DC158

DN74-Boglești

4.931

0+000

4.931

4+931
DC159

Buninginea(DC115)-Morărești

3.000

0+000

0.877

0+877
0+877

2.123

3+000
DC161

DN74-Vulcan

2.525

0+000

2.525

2+525
DC209

DC156-Valea Tăului

3.000

0+000
3+000

DC210

DC156-Valea Budeșiței

2.000

0+000
2+000

DC211

Ciuruleasa(DC156)-Borzești

4.000

0+000

2.176

2+176
2+176

1.824

4+000
DC268

DC269

DN74-Mătișești

DN74-Morărești

2.500

1.500

0+000

1.500

1+500
1+500
2+500

1.000

5

Rea

0+000

1.500

5

Rea
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1+500
28

DC34

Veza(DJ107)-Izvoarele-Tiur-Crăciunelu de
Jos(DN14B)

1.828

0+000

5

Bună

5

Rea

5-7

Bună

5-7

Rea

4-5

Medie

3,0-4,0

Rea

1.600

3,0-4,0

Medie

2.200

6,5

Foarte bună

Daia
Română

2.865

3,0-4,0

Rea

Doștat

1.010

3,0-4,0

Rea

2.593

6

Rea

2.383

5,83

Rea

1.694

5

Rea

0.300

0+300
0+300

1.528

Crăciunelu
de Jos

1+828
29

DC72

DJ107H(Cricău)-Craiva-Piatra Craivei

7.000

0+000

0.800

Cricău

0+800
0+800

6.200

7+000
DC73

Cricău(DJ107H)-Tibru

4.720

0+000

4.720

4+750
30

DC6

Cut(DJ106M)-Daia Română

3.125

0+000

3.125

Cut

3+125
DC234
31

DC306

DJ106M-str.Fumari-Fîntîna BărculuiDomneasca-Schitul Sf.Siluan Antonitul

1.600

Daia Română - Ciugud

2.200

0+000
1+600
0+000
2+200

32

DC180

Doștat(DJ141D)-Șpring(DJ106L)

2.865

0+000
2+865

DC182

Doștat-Dealul Doștatului

1.010

0+000
1+010

33

DC7

DJ107D(Fărău)-Heria

2.593

0+000

Fărău

2+593
DC8

DJ107D-Sânbenedic

2.383

0+000
2+383

DC9

DJ107D-Medveș

1.694

0+000
1+694
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34

DC71

Oiejdea - Ighiu

4.180

0+000

1.900

4

Medie

3 - 3,5

Rea

11.622

3,0-4,0

Rea

2.200

3,5

Rea

1+900
1+900

2.280

Galda de
Jos

4+180
DC76
DC77

DJ107R-Cetea-Reicani-Tecșești-Dealul
Geoagiului-Iliești

11.622

Benic (DJ107K)

5.000

0+000
11+622
0+000
2+200
2+200

2.800

Medie

5+000
35

DC50

Gîrbova(DJ106F)-Cărpiniș

6.700

0+000

4,1-5

Bună

4,1-5

Rea

4,1-5

Rea

4.965

6,0

Rea

3.000

6,0

Rea

3.500

6,0

Rea

7.000

6,0

Rea

5.000

6,0

Rea

6.633

6,0

Foarte bună

6.700

Gîrbova

6+700
DC72A

Lim.Jud.Sibiu-Gîrbova(DJ106F)

4.300

0+000

2.900

2+900
2+900

1.400

4+300
36

DC95

Ursoaia-Vîrful Clujului

4.965

0+000
4+965

DC132

Gîrda Seacă-Pliști-Ghețar

3.000

0+000

Gîrda de
Sus

3+000
DC163

Drum forestier-Ocoale

3.500

0+000
3+500

DC258
DC259

Gîrda de Sus(DC162)-Plai-Pleșești-BortășeștiDC162

7.000

Gîrda de Sus(DN75)-Huzărești

5.000

0+000
7+000
0+000
5+000

DC260

Ghețar-Munună-drum forestier

6.633

0+000
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6+633
DC261

DN75-Șnide-Biharia-lim.com.Av.Iancu

10.000

0+000

10.000

6,0

Rea

5.000

6,0

Rea

4.000

6,0

Rea

4.011

6,0

Rea

2.780

6,0

Rea

4.000

6,0

Rea

6,1-7,0

Bună

6,1-7,0

Bună

4,1-5,0

Bună

4,1-5,0

Bună

4,1-5,0

Medie

5,50

Bună

5,50

Rea

5,5

Bună

10+000
DC262

DC162-Sucești-Șnide

5.000

0+000
5+000

DC263

Biharia-Scoarța-lim.com.Arieșeni

4.000

0+000
4+000

DC264

DJ750-Ocoale-Dealu Frumos-Hănășești-Ghețar

4.011

0+000
4+011

DC265

Ghețar-Hănășești

2.780

0+000
2+780

DC266

Gîrda de Sus (DC162)-Șnide

4.000

0+000
4+000

37

DC4

DJ107D-Șpălnaca

4.110

0+000

1.484

Hopîrta

1+484
1+484

2.626

4+110
DC5

Șpălnaca(DC4)-Silivaș

2.427

0+000
0+204
0+204
0+305

0.204
0.101

0+305

2.122

2+427
DC110

Hopîrta(DJ 107E)-Turdaș-Vama
Seacă(DJ107D)

9.840

0+000

1.150

1+150
1+150

3.190

4+340
4+340

5.500
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9+840
DC112

Silivaș-Hopîrta(DJ107E)

6.712

0+000

6,1-7,0

Bună

3.701

6,1-7,0

Bună

1.328

4,1-5,0

Medie

4,1-5,0

Medie

4,1-5,0

Bună

3.5-4

Medie

3.5-4

Medie

3.5-4

Medie

3.5-4

Medie

3.5-4

Foarte Bună

4,1-5,0

Bună

3.5-4

Foarte Bună

3.5-4

Bună

5

Bună

3.011

3+011
3+011
6+712
DC194

Turdaș(DJ107P)-Șpălnaca(DC4)

3.533

0+000
1+328
1+328

1.914

3+242
3+242

0.291

3+533
38

DC119

DN1R (Horea)-Trifești - Pietroasa

12.000

0+000

6.500

Horea

6+500
6+500

5.500

12+000
DC122

Horea (DN1R)-Preluca-Pătrușești

9.000

0+000

2.500

2+500
2+500

6.500

9+000
DC125

DN1R(Horea)-Mîncești-Fericet

7.300

0+000

7.300

7+300
DC202

DN75-Costești-Horea (DN1R)

2.100

0+000

2.100

2+100
DC204

DC122(Butești)-Giurgiuț-Zânzești

8.100

0+000

7.500

7+500
7+500

0.600

8+100
39

DC69

DJ107H - Ighiel

5.570

0+000

5.570

Ighiu
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5+570
DC70

DC 69 - Telna

3.650

0+000

3.650

5

Medie

2.930

5

Bună

4

Bună

4

Bună

2.510

4

Bună

5.000

4

Medie

0.780

4

Bună

4

Rea

4

Bună

4

Rea

4

Bună

4

Rea

4

Bună

4

Rea

3+650

40

DC195

DJ107H-Bucerdea Vinoasă

2.930

DC76

Tecșești - Iliești

8.200

0+000
2+930
0+000

8.200

Întregalde

8+200
DC100

Modolești - Dealul Geoagiului

4.200

0+000

4.200

4+200
41

DC27

DJ107 - str. Morii - Feisa

2.510

0+000

Jidvei

2+510
DC29

DJ107-Veseuș

5.000

0+000
5+000

DC302

DJ142M-Bălcaciu(str.Viilor)-Valea Lungă

3.115

0+000
0+780
0+780

2.335

3+115
DC303

DJ142M-Bălcaciu-Șona(DE2385)

3.080

0+000

0.615

0+615
0+615

2.465

3+080
DC304

DJ142M-Bălcaciu-Șona(DE2782)

4.415

0+000

0.625

0+625
0+625

3.790

4+415
DC305

DJ142M-Bălcaciu(str.Crângului)-Valea Lungă

5.289

0+000

1.005

1+005
1+005

4.284
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5+289
42

DC80

DJ107M(Vălișoara)-Izvoarele

1.546

0+000

1.546

3,0-4,0

Foarte Bună

Livezile

5.000

4,0

Bună

Lopadea
Nouă

1.692

4,0

Foarte Bună

4,0

Medie

2.500

4,0

Foarte Bună

2.500

4,0

Bună

0.413

6

Foarte bună

7

Medie

3.515

5

Foarte Bună

6.243

8

Foarte bună

8

Bună

6

Foarte bună

12.012

6

Bună

1.692

6

Bună

1+546
43

DC13

Lopadea Nouă (DJ106E) - Beța

5.000

0+000
5+000

DC14

DC15

DC13-Odverem-Ocnișoara

DJ107E(Lopadea Nouă)-Ciuguzel

5.646

2.500

0+000
1+692
1+692
5+646
0+000

3.954

2+500

44

DC16

DJ107E(Hopîrta)-Asînip

2.500

DC2

Lunca Mureșului-Gura Arieșului

5.240

0+000
2+500
0+000
0+413
0+431

1.312

Lunca
Mureșului

1+725
1+725
5+240
45

DC98

DN75-Mușca-Lazuri

7.250

0+000

Lupșa

6+243
6+243

1.007

7+250
DC99

Lupșa(DN75)-Hădărău-Pârâul Cărbunari-ȘasaGeamăna

12.992

0+000

0.980

0+980
0+980
12+992

DC118

Hădărău - Mușca

1.692

0+000
1+692
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DC68

DN74-Ampoița-Remetea-Lunca AmpoițeiLunca Meteșului

14.000

0+000

12.500

7

Medie

7

Foarte Rea

4

Rea

4

Rea

3-4

Medie

3-4

Medie

1.200

3-4

Medie

3.000

4

Rea

1.400

4

Medie

4

Medie

4

Medie

4

Medie

12+500
12+500
14+000

DC308

Tăuț(DN74)-Poiana Ursului

3.000

1.500

0+000

0.900

0+900
0+900

2.100

3+000
DC309

Tăuț(DC312)-Pădurea Tăuț

1.500

0+000

0.780

0+780
0+780

0.720

1+500
DC310

Tăuț(DC309)-Ampoița(Gura Ampoiței)

1.200

0+000
1+200

DC311

Tăuți-Pădurea Tăuți

3.000

0+000
3+000

DC312

Tăuți(DN74)-Văleni

3.000

0+000
1+400
1+400

1.600

3+000
DC313

Meteș(DN74)-Ampoița

3.000

0+000

1.450

1+450
1+450

1.550

3+000
DC314
DC315

Meteș(DN74)-Văleni
Meteș(DN74)-Isca

0.300

0+000

0.300

4

Bună

6.000

0+300
0+000

2.100

4

Bună
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2+100
2+100

4

Bună

4

Bună

4

Medie

1.700

4

Medie

6.000

4

Rea

6

Medie

5

Rea

3.600

6

Foarte bună

4.887

4

Bună

4

Bună

3.730

4,0-5,5

Foarte bună

3.960

4,0-5,5

Foarte bună

1.465

4,0-5,0

Bună

0.800

2+900
2+900

3.100

6+000
DC316

Văleni-Poiana Ampoiului

2.500

0+000

0.800

0+800
0+800
2+500
DC317
47

DC11A

Văleni-Poiana Ursului
DN14B(Cistei)-Gara Mihalț

6.000

0+000

5.370

6+000
0+000

2.300

Mihalț

2+300
2+300

3.070

5+370
DC39

Mihalț(DJ107B)-Obreja

3.600

0+000
3+600

48

DC81

DN1(Miraslău)-Lopadea Veche-Rachiș

10.941

0+000

Miraslău

4+887
4+887

6.054

10+941
DC82

DJ107N(Miraslău)-Cicău

3.730

0+000
3+730

DC83

DN1(Decea)-Ormeniș

3.960

0+000
3+960

DC84

HOTĂRÂRE CL

1.465

0+000
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1+465
49

DC124

Mogoș(DJ107I)-Mămăligani-Valea Geogești

9.000

0+000

6

Bună

6

Rea

6,0

Medie

3.000

6,0

Rea

5.000

6,0

Rea

3.000

6

Rea

6,0

Bună

6

Rea

6,0

Bună

1.000

6

Rea

5.000

6,0

Rea

5

Bună

0.886

6

Medie

3.033

6

Medie

4.600

Mogoș

4+600
4+600

4.400

9+000
DC151

Mogoș(DC124)-Cristești

3.000

0+000

3.000

3+000
DC152

DJ107I(Valea Barnii)-Bărbești

3.000

0+000
3+000

DC153

Cojocani(DJ107I)-Bocești

5.000

0+000
5+000

DC154

DJ107I(Mogoș)-Valea Țupilor

3.000

0+000
3+000

DC155

Mogoș(DC124)-Poienile Mogoș

5.000

0+000

5.000

5+000
DC164

Bârlești Cătun(DJ107I)-Oncești

2.000

0+000

2.000

2+000
DC165

Mămăligani(DC124)-Valea Bârluțești

2.000

0+000

2.000

2+000
DC166

Mămăligani(DC124)-Valea Cocești

1.000

DC225

Mogoș(DJ107I)-Valea Țupilor

5.000

0+000
1+000
0+000
5+000

50

DC249

DJ107G(Găbud)-lim.jud.Mureș

2.119

0+000

1.233

Noșlac

1+233
1+233
2+119
DC250

DJ107G(Noșlac)-DJ107D

3.033

0+000
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3+033
DC251

DJ107G(Căptălan)-Valea

5.033

0+000

2.740

6

Medie

6

Medie

3-4

Foarte bună

3-4

Rea

4,0-5,0

Bună

4,0

Rea

4,0

Rea

5

Bună

5

Bună

5

Rea

6

Medie

6

Medie

2.800

5

Medie

5.000

4

Foarte bună

2+740
2+740

2.293

5+033
51

DC184

Ocoliș(DJ750G)-Runc-Lunca Largă

5.500

0+000

4.000

Ocoliș

4+000
4+000

1.500

5+500
52

DC205

Berghin(DJ107)-Ohaba-Măgherat

9.400

0+000

6.400

6+400
6+400

3.000

Ohaba

9+400
DC224

Ohaba-Tău-Roșia de Secaș

3.000

0+000

3.000

3+000
53

DC52

Strungari(DJ704A)-Purcăreți

6.500

0+000

4.700

Pianu

4+700
4+700

1.800

6+500
DC53

Sat Strungari-Sat Plaiuri

5.650

0+000

5.650

5+650
DC170

Strungari(DJ704A)-Tonea

8.000

0+000
1+000

1.000

1+000

7.000

8+000
DC171

Pianu de Sus(DJ107A)-Teren de Golf

2.800

0+000
2+800

54

DC93

Poiana vadului(DJ750B)-Costești-Petelei

6.000

0+000
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5+000
5+000

1.000

3

Medie

3.000

6

Medie

3.5

Foarte Bună

4.000

4

Medie

3.000

4

Rea

3.500

4

Rea

3.000

4

Rea

2.000

4

Medie

3.000

4

Rea

5.000

4

Medie

3.144

4

Medie

Poiana
Vadului

6+000
DC137

Făgetu de Sus-Chiliești

3.000

Făgetu de Sus-Păstești

3.500

0+000
3+000
0+000

3.500

3+500
Făgetu de Sus-Duduieni-Păstești

4.000

0+000
4+000

DC270

Poiana Vadului-Făgetul de Jos

3.000

0+000
3+000

DC271

Poiana Vadului-Hănășești

3.500

0+000
3+500

DC272

Poiana Vadului-Lupăiești

3.000

0+000
3+000

DC273

Poiana Vadului-Morcănești

2.000

0+000
2+000

DC274

Poiana Vadului-Stănești

3.000

0+000
3+000

55

DC62

DJ107I-După Deal-Cheia

5.000

0+000

Ponor

5+500
DC106

Geogel(DJ107I)-Ponor(DJ750C)

11.000

0+000
3+144
3+144

3.300

Foarte rea

6+444
6+444

4.556

Medie

11+000
56

DC42

10.000

0+000

6.600

5

Foarte Bună

Poșaga
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Satul Poșaga de Jos(DJ750F) până la lim. cu
satul Orăști

6+600
6+600
10+000

3.400

5

Bună

DC43

DC42-Rezervația Scărița Belioara

3.000

0+000

3.000

5

Bună

DC45

Satul Poșaga de Sus(DC42) până la lim. cu
satul Săgagea

6.000

3+000
0+000

6.000

5

Bună

Meșcreac(DJ142L)-Șoimuș

4.860

5

Bună

5,0

Medie

6,0

Medie

6.000

4,0

Medie

8.000

4,0

Medie

12.000

4,0

Medie

7.000

5,0

Medie

6

Bună

4.000

5,0

Medie

8.000

5,0

Medie

DC12

6+000
0+000

4.860

4+860
58

DC103
DC104
DC128

DJ107I-Valea Inzelului-Valea Făgetului-Poiana
Aiud

12.000

Brădești(DJ107I)-Valea Poienii-DumeștiSălciua de Jos(DN75)

8.000

DJ107I-Valea Uzei-Valea Mănăstirii

6.000

0+000

12.000

Rîmeț

12+000
0+000

8.000

4+485
0+000
6+000

DC228

Brădești-Florești-Secu

8.000

0+000
8+000

DC229

Brădești-Dealu Geoagiului

12.000

0+000
12+000

DC230

Cotorăști-Olteni

7.000

0+000
7+000

DC231

Rîmeț Sat-Vlădești

4.000

0+000

4.000

4+000
DC232

Cotorăști-Valea Făgetului

4.000

0+000
4+000

DC233

Valea Uzei-Olteni

8.000

0+000
8+000

59

NU AU DRUMURI COMUNALE

Rîmetea

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 225.08.2020

89

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - SECȚIUNEA 4 – Transport și mobilitate

60

DC224

Ohaba-Tău-Roșia de Secaș

3.000

0+000

3.000

6

Bună

Roșia de
Secaș
Roșia
Montană

3+000
61

DC127
DC146

DJ107I(Gura Cornei)-Bunta-Corna-Florești
Roșia Montană-Țarina

3.000

0+000

3.000

5

Bună

5.000

3+000
0+000

5.000

5

Bună

4.000

5

Bună

5

Bună

5

Bună

3,5-5

Bună

3,5-5

Bună

3,0-4,0

Bună

3-4

Bună

5.000

4-5

Rea

Săliștea

4.386

6

Medie

Sîncel

1.500

6

Rea

5+000
DC147

DJ742(Bălmoșești)-Gârda Bărbulești

4.000

0+000
4+000

DC148

DN74A(Carpiniș)-Vîrtop-DC147

9.000

0+000

2.000

2+000
2+000

7.000

9+000
62

DC104

DC 130 - Dumesti - Valea Poienii - Bradesti

6.447

0+000

4.517

Sălciua

4+517
4+517

1.930

6+447
DC130

Sălciua de Jos(DN75)-Subpiatră

6.064

0+000

2.065

2+065
2+065

3.999

6+064
63

DC56

Săliștea - Săliștea Deal

5.000

0+000
5+000

64

DC22

Sîncel(DJ107)-Iclod-Panade

4.386

0+000
4+386

DC23

DJ107(Lunca Tîrnavei)-Pănade-Biia

3.200

0+000
1+500
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1+500

1.700

6

Rea

3-4

Bună

Sîntimbru

5,1-6

Bună

Săsciori

3-4

Medie

4

Foarte Bună

4

Impracticabil
ă

4

Bună

4

Bună

4

Rea

4.000

6

Foarte Bună

5.000

4

Foarte Bună

3+200
65

DC40

Hăpria(DJ107)-Dumitra

2.650

0+000

2.650

2.65
66

DC51

Săsciori(DN67C)-Loman-Pleși-Cărări

21.000

0+000

5.750

5+750
5+750

15.250

21+000
67

DC133

DN75-(Scărișoara)-Fața Lăzești

6.215

DC134

Dealul Ordîncușii-Sfoarțea

2.000

0+000
6+215
0+000

6.215
2.000

2+000
DC135

DN75(Scărișoara)-Runc-Negești

10.000

0+000

3.300

Scărișoara

3+300
3+300

2.700

6+000
6+000

4.000

10+000
DC136

DN75-Știulești-Lespezea

4.000

0+000
4+000

DC245

DC136-Lespezea-Runc-Scărișoara

5.000

0+000
5+000

68

69

Șibot

NU AU DRUMURI COMUNALE

DC90

Sohodol(DJ750A)-Băzești-Deoncești-LeheștiPoiana

9.500

0+000

1.350

4,0

Bună

5.000

4

Medie

Sohodol

1+350
1+350
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6+350
6+350

3.150

5,0

Bună

1.100

4,0

Foarte Bună

4,0

Impracticabil
ă

4,0

Foarte Bună

4.500

4,0

Impracticabil
ă

3.500

4

Impracticabil
ă

3.000

4,0

Rea

0.275

3-4

Rea

5-6

Bună

9+500
DC167

DN(75) Mihoiești-Bobărești-Peleș

2.000

0+000
1+100
1+000

0.900

2+000
DC121

Sohodol(DJ750A)-Luminești-Joldișești-Valea
Verde-Medrești

13.000

0+000

5.000

5+000
5+000
9+500
9+500
13+000

DC140

Poiana-Lehești-Furduiești-Băzești(DC90)

3.000

0+000
3+000

70

DC23

DJ107(Lunca Târnavei)-Pănade-Biia

2.125

0+000
0+275
0+275

0.850

Șona

1+125

DC24

Șona(DJ107)-Biia-Alecuș(DJ107V)

5.327

1+125

1

5-6

Bună

2+125
0+000

1.186

5-6

Foarte Bună

1.389

5-6

Rea

3-4

Rea

10 - 12

Foarte Bună

1+186
1+186
2+575
2+575

2.752

5+327
DC25

Lunca Tîrnavei - DJ107 - Șona - lim. Str.Lungă

6.936

0+000

0.475
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0+475
0+475

3.248

6-8

Medie

4-5

Rea

4-5

Bună

3-4

Rea

8 -10

Foarte Bună

1.607

4-6

Rea

3.000

3,0-4,0

Foarte rea

Șpring

6

Bună

Stremț

4.580

6

Foarte Bună

2.000

6

Foarte Bună

1.600

5

Foarte Bună

2.500

4

Rea

1.500

6

Medie

6

Foarte Bună

3+723
3+723

3.213

6+936
DC26

Sânmiclăuș(DJ107V)-Valea Sasului

5.159

0+000

0.274

0+274
0+274

4.885

5+159
DC28

Lunca Tîrnavei - DJ107 - Biia - lim.DC23

1.780

0+000

0.173

0+173
0+173
1+780
71

DC180

Doștat(DJ141D)-Șpring(DJ106L)

3.000

3+500
6+500

72

DC75

Stremț(DJ750C)-Geomal

10.180

0+000

2.000

2+000
2+000
6+580
6+580
8+580
8+580
10+180
DC77

Stremț (DJ750C) - lim. UAT Stremț

2.500

0+000
2+500

DC102

Gîrbova de Jos(DC79)-Geomal

1.500

0+000
1+500

73

DC214

Șugag(DN75)-Poiu-Runcuri

15.000

0+000

1.220

Șugag
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1+220
6

Bună

4

Foarte Bună

4

Bună

6

Foarte Bună

0.620

6

Bună

8.000

6

Bună

3.000

4-5

Bună

4.800

4-5

Bună

5.000

4

Foarte Bună

6.670

4

Bună

5.630

4

Bună

6.520

4

Bună

1.525

4

Bună

4.710

4

Bună

1+220

13.780

15+000
DC215

DN67C-Arți

12.000

0+000

2.480

2+480
2+480
DC216

DN67C-Mărtinie

3.000

12+000
0+000

9.520
2.380

2+380
2+380
3+000
DC217

Tău Bistra-Curmătura

8.000

0+000
8+000

74

DC85

DN1-Dumbrava

3.000

0+000

Unirea

3+000
DC86

DN1-Măhăceni

4.800

0+000
4+800

75

DC94

Popeștii de Jos-Lăzești

5.000

0+000
5+000

DC138

Pojorâta-Dealul Frumos

6.670

0+000

Vadu
Moților

6+670
DC139

Vadu Moților-Bodești

5.630

0+000
5+630

DC286

Pojorâta(pe vale)-Dealul Frumos

6.520

0+000
6+520

DC287

DC138-Dealul Frumos(Neag)

1.525

0+000
1+525

DC288

DC139-Bodești

4.710

0+000
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4+710
DC289

DN75-Burzești

3.480

0+000

3.480

4

Bună

2.940

4

Bună

2.520

4

Bună

4.625

4

Bună

5.340

4

Bună

3.450

4

Bună

0.765

4

Bună

0.500

4

Bună

8.405

4

Bună

2.930

4

Bună

5.650

4

Bună

1.000

4

Bună

4.790

4

Bună

3,5

Foarte Bună

3+480
DC290

Vadu Moților-Burzești

2.940

0+000
2+940

DC291

DN75-Poduri Bricești

2.520

0+000
2+520

DC292

Popeștii de Jos-Poduri Bricești

4.625

DC293

Necșești-Bodești (cătun Văleni)

5.340

0+000
4+625
0+000
5+340

DC294

Necești-Bodești(Hozormaș)

3.450

0+000
3+450

DC295

DN75-Cătun Joldășești

0.765

0+000
0+765

DC296

Vâltori-DC94

0.500

0+000
0+500

DC297

DC94-Popeștii de Sus

8.405

0+000
8+405

DC298

DC94-Popeștii de Sus(Vățești)

2.930

0+000
2+930

DC299

Popeștii de Jos-Totești-Puicaru

5.650

0+000
5+650

DC300

DC94-Bortășești Lăzești

1.000

0+000
1+000

DC301

DC94-Tomușești

4.790

0+000
4+790

76

DC31

DN14B-Glogoveț

1.000

0+000

1.000
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1+000
DC33

DN14B-Lunca-Lodroman

4.000

0+000

4

Bună

Valea
Lungă

10.000

4,0

Bună

Vidra

1.000

4,0

Bună

4,0

Bună

4

Bună

3-4

Foarte bună

3-4

Bună

3-4

Bună

3-4

Foarte bună

1.342

3-4

Bună

5.000

3-4

Bună

3-4

Bună

3-4

Bună

4.000

4+000
77

DC123

DC168

Vidra(DJ762)-Dosu Luncii-Hărăști-Poieni-BăiHoancă

10.000

Vidra(DJ762)-Dealul Goiești

1.000

0+000
10+000
0+000
1+000

DC169

Jeflești-Goiești

3.000

0+000

2.395

2+395
2+395

0.605

3+000
DC185

Ponorel(DJ762)-Valea Morii

14.000

0+000

2.250

2+250
2+250

4.530

6+780
6+780

7.220

14+000
DC186

Nemeși(DJ762)-Dosu Luncii

2.000

0+000

0.658

0+658
0+658
2+000
DC187

DJ762-Segaj-Modolești-Jeflești

5.000

0+000
5+000

DC188

Goiești(DJ762)-Dealul Goiești

8.000

0+000

3.300

3+300
3+300

4.700

8+000
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DC189

DC190

Oidești(DJ762)-Urdeș

Lunca Vesesti-Urdeș

2.000

2.000

0+000

0.275

3-4

Foarte Bună

0+275
0+275
2+000

1.725

3-4

Bună

0+000

2.000

3-4

Bună

3-4

Foarte Bună

3-4

Bună

0.745

3-4

Bună

6.000

3-4

Bună

3-4

Foarte Bună

3-4

Bună

2.500

8

Medie

8.820

8

Medie

5

Medie

5

Medie

2+000
DC191

Lunca Vesești(DJ762)-Culdești-RuncPonorel(DJ762)

6.000

0+000

0.265

0+265
0+265

4.990

5+255
5+255
6+000
DC192

Valea Morii-Vâlcăneasa

6.000

0+000
6+000

DC193

78

Bobărești-Puiulețești-Pitărcești

6.000

DC55

Vințu de Jos - ferma 1 Decembrie Blandiana

2.500

DC59

Vințu de Jos - Inuri

8.820

DC107

Valea Vințului

8.000

TOTAL

1,446.68
4

Total drumuri comunale, din care:

1,446.68
4
444.069

drumuri asfaltate

0+000
0+281
0+281
6+000
0+000
2+500
0+000
8+820
0+000
0+110
0+110
8+000

0.281
5.719

0.110
7.890
444.069

341.18
4

Vințu de
Jos

661.43
1
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drumuri pietruite
drumuri de pamant
Stare tehnică:
Foarte Bună
Buna
Medie
Rea
Foarte Rea
Impracticabilă
TOTAL

341.184
661.431

185.939
474.612
383.427
365.706
16.350
20.650
1,446.68
4

Sursa: CJ Alba
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Secțiunea 5. Infrastructura Utilități Publice
5.1. Județul Alba în context regional
Apă Potabilă: In perioada 2007-2018, în Regiunea Centru, lungimea totală a rețelei
simple de distribuție a apei potabile a crescut, ajungând în 2018 la 10.449 km, fiind mai mare cu
peste o zecime față de 2013 (+15,7%) și de 1,6 ori mai mare față de 2007 (+61,3%). În profil
teritorial, în 2018 comparativ cu anul de referință 2013, rețeaua simplă de distribuție a apei
potabile s-a extins mai mult față de media regională în județele Sibiu cu +23.9%, (+79,9%
comparativ cu 2007), Alba cu +22,0% (+105,3% comparativ cu 2007) și Mureș cu +16,4%
(+69,7% comparativ cu 2007).
Figura 1 - Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în
Regiunea Centru, pentru județele componente, în perioada 2007-2018 în kilometri

Sursa: prelucrare date INS Tempo online(2018)
Figura 2 - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în Regiunea
Centru în perioada 2007-2018, mii mc

Sursa: prelucrare date INS Tempo online(2018)
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Localitățile rurale se caracterizează print-un grad redus de echipare cu rețele de
alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat, majoritatea rețelelor existente de distribuție fiind
subdezvoltate. În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, în
Regiunea Centru s-a înregistrat în anul 2017 comparativ cu anul de referință 2013 o creștere de
numai 1.9% (de la 99.275 mii m3 la 101.167 mii m3), din care, în anul 2017, pentru uz casnic –
72.562 mii m3 (în creștere cu 3.4% față de anul 2013). Sub media regională fiind județele Sibiu cu
-13,2%, Alba cu -8,7% și Harghita cu -3,6%, la polul opus, valori pozitive înregistrând județele
Mureș cu +13.2% și Brașov cu +12,6%.
Figura 3 - Cantitatea de apă potabilă distribuită pentru uz casnic în Regiunea
Centru în perioada 2007-2018, mii mc

Sursa: prelucrare date INS Tempo online(2018)
Canalizare: In ceea ce privește rețeaua de canalizare publică din Regiunea Centru,
prezenta în profil teritorial, în 2018 comparativ cu 2013, a crescut cu 33.8%, peste media regională
(ajungând la 6273.1 km). Rate de creștere a lungimii totale simple a conductelor de canalizare sau înregistrat în județele Brașov cu 44,9%, Covasna cu 41,4%, Alba cu +40,6% și Sibiu cu
+31,1%. In 2017 comparativ cu 2007, cele mai mari rate de creștere a lungimii totale simple a
conductelor de canalizare, peste media regională, au fost înregistrate în județele Covasna cu
+224%, Harghita cu +158,8%, Sibiu cu +130% și Alba cu +124,8%.
Gaze naturale: La finele anului 2018, rețeaua de distribuție a gazelor din Regiunea
Centru avea o lungime totalizată de 8933.4 km de conducte de distribuție a gazelor, în creștere cu
6,6% față de anul de referință 2013 și cu 13,7% mai mult față de anul 2007. În profil teritorial, în
2018 comparativ cu 2013, s-au înregistrat rate de creștere a lungimii totale a conductelor de
distribuție a gazelor în județele Sibiu, peste media regională, cu +9,5%, Mureș cu 7%, Brașov cu
+6,0% și Alba cu +5,4%.
De asemenea, în 2018 comparativ cu un deceniu în urmă, cele mai mari rate de creștere
a lungimii totale a conductelor de distribuție a gazelor, peste media regională, s-au înregistrat în
județele Alba cu +17,9%, Harghita cu +17,4%, Sibiu cu +16,3% și Brașov cu 12,7%.
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Figura 4 - Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare în Regiunea Centru
în perioada 2007-2018 în kilometri

Sursa: prelucrare date INS Tempo online(2018)
Figura 5 - Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor în Regiunea
Centru în perioada 2007-2017, în kilometri

Sursa: prelucrare date INS Tempo online(2018)
In ceea ce privește specific zona rurală, în Regiunea Centru potrivit datelor statistice din
2017, din cele 357 de comune 285 comune erau conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă
potabilă (79,8% din nr. total), 166 comune erau conectate la rețeaua publică de canalizare (46,5%)
și 194 comune erau conectate la rețeaua națională de distribuție a gazelor naturale cu remarca unei
îmbunătățiri semnificativă față de anul 2013 în ce privește numărul de comune conectate la rețele
județene de apă și canal.
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Tabel 1- Numărul comunelor din județele Regiunii Centru
tehnico-edilitară
Din care, comune cu:
Total
Regiune/
Instalații canalizare
comune Instalații
Județ
alimentare
de
apă
publică
(nr)
2013
2018
2013
2018
Regiunea
357
266
285
131
166
Centru
67
54
62
13
26
Alba
48
41
43
15
20
Brașov
40
26
27
20
24
Covasna
58
46
51
34
39
Harghita
91
68
69
32
40
Mureș
53
31
35
17
24
Sibiu
Sursa: prelucrare date INS Tempo online(2018)

în funcție de dotarea

Rețea distribuție gaze
naturale
2013
2018
192

194

24
31
9
19
71
38

24
32
9
20
71
38

5.2. Infrastructura alimentare cu apă potabilă în Județul Alba
In cadrul Master Planului actualizat, în județul Alba au fost definite, patru Sisteme
zonale de alimentare cu apă majore:
• Sistemul zonal Alba;
• Sistemul zonal Cugir;
• Sistemul zonal Zlatna;
• Sistemul zonal Apuseni.
În restul localităților care nu sunt incluse în cele 4 sisteme zonale de apă, exista
sistemede alimentare cu apă individuale (sistem propriu de alimentare cu apă).ANEXA 4
prezintă–Sisteme și surse de alimentare cu apă, iar ANEXA 1 dezvoltă datele din anexa 4
prezintând infrastructura de alimentare cu apă a județului Alba, considerând sisteme, surse și
beneficiari.
5.2.1. Surse de alimentare
In conformitate Planul de Amenajare a Teritoriului Județului (P.A.T.J.) aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 188/29.09.2011, localitățile din județul Alba sunt alimentate cu
apă potabilă din surse de suprafață și din surse de adâncime, cu suficientă cantitate și calitate
acceptabilă care este permanent monitorizată. Din punct de vedere al alimentării cu apă, sursele
de alimentare cu apă sunt poziţionate pe teritoriul judeţului, nefiind alimentări cu apă din exterior.
Sistemul de alimentare cu apă cuprinde în principal localităţile urbane.Sursele utilizate pentru
alimentarea localităților sunt compuse din:
A. Surse subterane
Sursele subterane cuprind fronturi de captare subterane cu foraje de adâncime, drenuri,
constituind doar surse de rezervă pentru următoarele U.A.T.-uri:
• Aiud - fronturi de captare din ape subterane Măgina cu 7 puțuri forate;
• Ocna Mureș - fronturi de captare din ape subterane Lunca Mureșului.
B. Surse de suprafață
Sursele principale de suprafață de alimentare cu apă potabilă sunt în număr de 15:
1.
Arieșul Mare, (sector izvor - acumulare Mihoiești) și afluenții săi- 137,926 Km
2.
Mureșul, sector confluența Arieș - confluența Cerna- 134,485 Km
3.
Secaș și afluenții săi - 84,481 Km
4.
Cugir (Râul Mare), sector acumularea Canciu - confluența cu Râul Mic -73,689 Km
5.
Geoagiu și afluenții săi- 71,364 Km
6.
Galda și afluenții săi- 63,942 Km
7.
Arieș (Arieșul Mare), sector confluența Abrud- 61,684 Km
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Poșaga și afluenții săi- 55,694 Km
Sebeș, (sector acumulare Tău - confluența Răchita) și afluenții săi-52,978 Km
Aiudul de Sus și afluenții săi- 49,559 Km
Abrud și afluenții săi - 48,792 Km
Târnava Mică, sector confluența Băgaciu - confluența Târnava -42,591 Km
Târnava, sector Copșa Mică - confluența Mureș -41,643 Km
Ampoi, sector conf. Vâltori - confluența Mureș- 39,532 Km
Arieșul Mic și Vidrișoara- 39,087 Km

5.2.2.: Captări și conducte de aducțiune
1) Captarea apei pe râul Sebeș
• Priză construită în corpul barajului la o adâncime de 27 m față de nivelul apei.
Această captare asigură apa brută atât pentru stația de tratare Petrești cât și pentru
stația de tratare Sebeșel. Transportul apei brute de la Centrala Hidroelectrică (CHE)
Săsciori la Stația de tratare Petrești și la Stația de tratare Sebeșel se face prin
conducta de aducțiune cu Dn1200 mm și L=9,2 km, având o capacitate de transport
de 2000 l/s.
2) Captarea de apă brută Săsciori
• Galeria de acces la camera vanelor a aducțiunii de apă forțată a hidrocentralei CHE
Săsciori. Sursa de apă este lacul de acumulare Obrejii de Căpâlna de pe râul Sebeș.
Priza de apă brută este dimensionată pentru un debit de maxim 2000 l/s și asigură
apa brută pentru stațiile de tratare Sebeșel și Petrești. Transportul apei brute de la
Lacul Petrești la Stația de tratare Petrești se face prin conducta de aducțiune cu
Dn1000, L=0,7 km.
3) Captarea apei pe râul Cugir:
• Captare de mal – apa de suprafață Râul Mare Cugir. Captarea se afla la 8 km în
amonte de orașul Cugir și circa 500 m amonte de Stația de Tratare Cugir, captarea
făcându-se printr-o priză laterală în albia râului. Transportul apei brute de la Captare
Râul Mic la rezervorul Cetate, se face prin conducta de aducțiune Dn300 mm, L=0,5
km, de la stația de tratare la rezervoare zona Vii printr-o conductă Dn600 mm,
L=9,00 km, iar de la stația de tratare la stația de pompe Drăgana o conducta Dn600
mm, L=4,00 km, ulterior de la stația de pompare la rezervoare Scăunel o conducta
Dn=300 mm, L=1,0 km;
• Captare de mal - apa de suprafață Râul Mic Cugir este în prezent în rezervă și constă
dintr-un baraj de priză în albia râului dar care prezintă probleme de colmatare cu
sedimente.
4) Captarea apei de la Mihoiești
• sursa de suprafața Râul Arieș – acumularea Mihoiești. Râul Arieș reprezintă sursa
principală de apă brută pentru acest sistem zonal. Captarea se face din lacul de
acumulare prin intermediul unei prize de apă care se afla în administrarea Apelor
Române, barajul Mihoiești aflându-se la aproximativ 1200 m amonte față de stația de
tratare a apei Mihoiești. Stația de tratare asigură necesarul de apă potabilă pentru
orașul Câmpeni, o parte a comunei Sohodol și localitățile de pe valea râului Arieș în
aval de Câmpeni.
5) Captarea apei Zlatna se face din :
• sursa de apă de suprafață Pârâul Feneș are un debit maxim de 30 l/s și furnizează apa
brută stației de tratare a apei Zlatna. Este amplasată pe malul stâng al pârâului Feneș
la circa 1,8 km amonte de satul Feneș. Captarea apei se realizează printr-o priză de
fund și mai include un deznisipator.
• sursa de apă Pârâu Vâltori are un debit maxim de 150 l/s și furnizează apa brută
stației de tratare a apei Zlatna. Este amplasată pe malul stâng al pârâului Vâltori în
amonte de Zlatna. În culeea captării se află un denisipator, format din două camere
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cu funcționare alternativă, de unde apa brută intră într-o conductă de aducțiune din
oțel.
5.2.3.Calitatea apei de suprafață
Din punct de vedere al calității, apele de suprafață se clasifică, în funcție de valorile
limită, în 3 categorii, A1, A2 și A3, a căror semnificație este explicată în continuare.



Categoria A1 : - Tratare fizică simplă și dezinsecție (ex.: filtrare rapidă și dezinsecție).
Categoria A2 : - Tratare fizică normală, chimică și dezinsecție (ex.: preclorinare,
coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinsecție).
 Categoria A3 : - Tratare fizică, chimică avansată, perclorare și dezinsecție (ex.:
clorinare intermediară, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbție (pe
cărbune activ), dezinfecție (ozonizare, clorinare finală).
Categoria de calitate a apei de este prezentată în Tabelul nr.2.
Râul
Arieș
Cernită
Cioara
Feneș (Vâltori)
Sebeș
Sebeș (lacul Nedeiu)
Râul Mare

Tabel 2- Calitatea apei de suprafață
Captare
Categoria de calitate, conform NTPA 013
Câmpeni
A1
Abrud
A2
Baia de Arieș A1
Zlatna
A1
Petrești
A1
Săsciori
A1
Cugir
A1
Sursa: https://apaalba.ro.

5.2.4. Stații de Tratare
Județul Alba are în funcțiune opt stații de tratare cu capacități variabile, în funcție de
populația servită, cu valori de la 86.400mc/zi (Stația Sebeșel) și 75 168 mc/zi (Stația Petrești) la
432 mc/zi (Stația Hărmăneasa-Baia de Arieș) și 1.320 mc/zi (Buninginea – Abrud)1.
a: Stație de tratare Petrești
Aria de alimentare: Alba Iulia, Petrești, Lancrăm.
Populația deservită:
– Alba Iulia – 21.484 (29,79%);
– Petrești – aprox. 500 (rețea stradala în extindere);
– Lancrăm – aprox. 500 (rețea stradala în extindere);
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totala a
localității.
Capacitatea stației: 75.168 mc/zi;
Apa tratata rezultata în momentul actual: 17.280 mc/zi – 23% din capacitate;
Sursa de apa: Rau Sebeș – baraj de acumulare Obrejii de Căpâlna (3.000.000 mc/capacitate).
Cantitatea de apa furnizata:– stația funcționează în flux continuu 24 de ore din 24.
b: Stația de tratare Sebeșel
Aria de alimentare: Alba Iulia, Blaj, Aiud, Teiuș, Ocna Mureș, localitatea Ciugud, localitatea
Mirăslău, localitatea Sântimbru.
Populația deservită:
– Alba Iulia – 32.226 (44,68%);
– Blaj – 18.529 (89%);
1

sursa: www. apaalba.ro
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– Aiud – 16.162 (56%);
– Ocna Mureș – 9.287 (59,26%);
– Teiuș – 4.777 (70%);
– Localitatea Ciugud – 1.875;
– Localitatea Mirăslău – 1.230;
– Localitatea Sântimbru – 310
_________________________
Total 84.396 locuitori
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totală a
localității.
Capacitatea stației: 86.400mc/zi;
Apa tratata rezultata în momentul actual: 34.560 mc/zi – 40% din capacitate;
Sursa de apă: Râu Sebeș – baraj de acumulare Obrejii de Căpâlna (3.000.000 mc/capacitate).
Cantitatea de apă furnizată:– stația funcționează în flux continuu 24 de ore din 24.
c: Stația de tratare Râul Mare Cugir
Aria de alimentare: Cugir.
Populația deservită:: Oraș Cugir – 15.990 locuitori (65%).
Capacitatea stației: 35.510 mc/zi;
Apa tratata rezultata în momentul actual: 9.936 mc/zi – 28% din capacitate;
Sursa de apa: Rau Mare – sursa de suprafața – priza mal.
Cantitatea de apă furnizată:– stația funcționează în mod continuu.
d: Stația de tratare Mihoiesti Câmpeni
Aria de alimentare: Oraș Câmpeni, localitățile Bistra și Sohodol.
Populația deservită::
– Oraș Câmpeni – 4.675 (55 %);
– Localitatea Bistra – 621 locuitori;
– Localitatea Sohodol – 156 locuitori;
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totală a
localității.
Capacitatea stației: 11.232 mc/zi;
Apa tratata rezultata în momentul actual: 4.320 mc/zi – 38% din capacitate;
Sursa de apa: Râu Arieș – baraj de acumulare Mihoiesti
Cantitatea de apă furnizată: - stația funcționează aproximativ 8 ore/zi datorita faptului ca
rezervorul de înmagazinare Muncel (2.500 mc) satisface cererea de apa potabila a
consumatorilor 24 de ore din 24.
e: Stația de tratare Buninginea – Abrud
Aria de alimentare: Oraș Abrud, comuna Ciuruleasa, sat Buninginea.
Populația deservită::
– Oraș Abrud – 4.221 locuitori (67%);
– Localitatea Buninginea
Total – 4.221 locuitori.
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totală a
localităților Abrud și Buninginea.
Capacitatea stației: – 1.320 mc/zi – capacitate proiectata a statiei;– 2.851 mc/zi – împreună cu
izvoarele Vulcan și Stiurt;
Apa tratată rezultata în momentul actual: 1.200 mc/zi;
Sursa de apa: Izvoarele Vulcan, Stiurt, Valea Cernita, Valea Buninginea.
Cantitatea de apă furnizată:– livrarea apei potabile spre populație și agenți economici se face
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aproximativ 10 ore/zi datorita sistemului de distribuție deficitar. Pierderile din sistemul de
distribuție sunt foarte mari. Permanent se lucrează la depistarea și reducerea acestor pierderi.
f: Stația de tratare Zlatna
Aria de alimentare: Oraș Zlatna (rezervorul de acumulare apa potabila este amplasat în cadrul
stației).
Populația deservită:: Oraș Zlatna 2.780 (63,2%);
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totală a
localității.
Capacitatea stației: 57.024 mc/zi;
Apa tratata rezultata în momentul actual: 1.600 mc/zi – 3% din capacitate;
Sursa de apa: Parau Feneș, Parau Vâltori.
Cantitatea de apă furnizată:– stația nu funcționează în flux continuu. Bazinele de stocare a
apei potabile asigura o alimentare continua a rețelelor de distribuție 24 de ore din 24 cu o
funcționare a stației de 8 ore/zi.
g: Stația de tratare Hărmaneasa– Baia de Arieș
Aria de alimentare: Oraș Baia de Arieș.
Populația deservită:: Oraș Baia de Arieș – 466 (9,2%);
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totală a
localității.
Capacitatea stației: 432 mc/zi;
Apa tratata rezultata în momentul actual: 167 mc/zi – 39% din capacitate;
Sursa de apa: Valea Hărmănesei.
Cantitatea de apă furnizată:– stația funcționează în mod continuu.
h: Stația de tratare Țarina – Baia de Arieș
Aria de alimentare: Oraș Baia de Arieș.
Populația deservită:: oraș Baia de Arieș – 1.865 locuitori (36,8%);
Notă: procentul din paranteza reprezintă numărul de consumatori din populația totală a
localității.
Capacitatea stației: 1.720 mc/zi;
Apa tratată rezultată în momentul actual: 500 mc/zi – 29% din capacitate;
Sursa de apa: Valea Ciorii
Cantitatea de apă furnizată:– stația funcționează în flux continuu cu excepția cazurilor
extreme când turbiditatea depășește 50 NTU și atunci când debitul de apa brută scade mult sub
necesar.
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Figura 6 - Stații de tratare apă potabilă operate de SC APA CTTA SA Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrare date SC APA CTTA SA Alba
5.2.5. Componentele serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare
Anuarul statistic al județului Alba editat 2019 prezintă date privind localitățile cu rețea
de distribuție apei potabile în creștere de la 65de localități în 2013 la 73 localități în 2018. In ceea
ce privește lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile datele prezintă o creștere de la
1563 km în 2013 la 1906.2km în 2018.
Volumul apei potabile distribuite a fost de 13492 mii mc în 2013 scăzând în 2018 la
12319 mii mc. Pentru uzul casnic se constată o creștere de la 7758 mii mc în 2013 la 9112 mii mc
în 2018.
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Figura 7–U.A.T.-uri cu rețele de distribuție a apei potabile

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online (2018)
a: Descrierea sistemului de distribuție: Sistemul de distribuţie a apei potabile în
municipiul Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, în oraşele Cugir, Ocna Mureş, Teiuş, Abrud, Cîmpeni,
Baia de Arieş şi Zlatna este alcătuit din magistrale, ce fac legătura între rezervoare si reţelele
stradale, reţele stradale care sunt inelare şi ramificate şi branşamente la consumatori casnici, agenţi
economici şi instituţii publice.
Magistralele sunt executate din tuburi de beton precomprimat PREMO, au diametre
cuprinse între 600 si 800 mm, branşamentele sunt executate din oţel si polietilenă. Diametrele
acestora sunt de 25-30 mm la consumatorii casnici ( individuali şi colectivi ), respectiv 40-100
mm la agenţii economici şi instituţii publice.
Conductele magistrale sunt echipate cu cămine de secţionare şi golire. Traversările peste
văi se fac aeriene, pe console prinse de partea mecanică a podurilor.
Reţelele principale au legătură în magistrale şi alimentează cartierele de locuinţe
împreună cu agenţii economici aferenţi în sistem inelar, precum şi consumatorii stradali în sistem
inelar sau ramificat. Reţelele sunt echipate cu cămine de vane şi golire în punctele de ramificaţie
nodurile principale pe fiecare ramificaţie. Pe reţelele principale sau evitat racordarea
consumatorilor. Reţelele de apă sunt echipate cu hidranţi de incendiu cu diametre între 65 – 100
mm, marcate prin plăcuţe fixate pe repere fixe în apropierea hidranţilor.
Branşamentele blocurilor şi a unei mari părţi din locuinţele individuale sunt contorizate.
Branşamentele agenţilor economici sunt contorizate integral în căminele de la limita de
proprietate.
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b: Sisteme de alimentare cu apă:Serviciul public de alimentare cu apa și de
canalizare, atribuit operatorului regional SC APA CTTA SA Alba2, are următoarea
configurație3:
1) Sistemul zonal de alimentare cu apa sursa – Râul Sebeș din Județul Alba:
 captare baraj Obrejii de Căpâlna, tratare – stație tratare Sebeșel, transport apă potabilă –
aducțiune Dn 1200 mm până la stația de pompe Gâlda.
 captare lacul de acumulare Petrești, tratare – stație de tratare Petrești, transport apă potabilă
– aducțiune Dn 1000 mm până la stația de pompe Gâlda, transport apă potabilă – aducțiuni:
Galda – Teiuș, Galda – Blaj, Gâlda – Aiud – Ocna Mureș.
2) Serviciul public de alimentare cu apa și de canalizare în Municipiile: Alba Iulia, Aiud
și Sebeș, orașele: Blaj, Cugir, Ocna – Mureș, Zlatna, Teiuș, Câmpeni, Abrud și Baia de Arieș și
comunele: Jidvei, Șugag, Vințu de Jos, Crăciunelu de Jos, Rădești, Pianu și Stremț din Județul
Alba.
3) Serviciul public de alimentare cu apa în Comunele: Ciugud, Galda de Jos, Noșlac,
Șibot, Sâncel, Sântimbru, Sona, Bistra, Cenade, Cetatea de Balta, Săliștea, Valea Lunga,
Blandiana, Cergău, Cricău, Garda de Sus, Mirăslău, Lopadea Noua, Ohaba, Mihalț, Bucerdea
Grânoasă, Hopârta, Meteș, Berghin, Avram Iancu, Unirea, Ighiu din Județul Alba.
4) Serviciul public de canalizare în Comuna Daia Romană din Județul Alba.
Structura serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare al operatorului SC
APA CTTA SA Alba descrisă pe localități este prezentată în tabelul următor4:
Tabel 3–Structura serviciului public al operatorului SC APA CTTA SA Alba5
nr.
crt

Localitatea

1

Sistemul zonal de
alimentare cu apă
Municipiul Alba
Iulia

captare, tratare,
transport.
captare, tratare,
distribuție

3

Municipiul Sebeș

4

Municipiul Aiud

5

Orașul Blaj

6
7

Orașul Ocna
Mureș
Orașul Cugir

8

Orașul Zlatna

9

Orașul Teiuș

10

Orașul Câmpeni

11

Orașul Abrud

12
13

Orașul Baia de
Arieș
Comuna Șugag

14

Comuna Ciugud

captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
captare, tratare,
distribuție
rețele distribuție

2

Serviciul public
alimentare cu apă

canalizare

epurare

Observatii privind alimentarea cu apa
potabil
sursa – Râul Sebeș

rețele
canalizare

stație epurare

rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare
rețele
canalizare

stație epurare
stație epurare
stație epurare
stație epurare

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

stație epurare

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

stație epurare
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

Informații privind operatorul SC APA CTTA SA Alba, din punct de vedere legal și operațional, sunt prezentate în sub-capitol
5.2.5
3 sursa: https://apaalba.ro/servicii/
4 sursa: http://apaalba.ro/statii-tratare-epurare-apa/
5 sursa: https://apaalba.ro/servicii/
2
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rețele distribuție

16

Comuna Galda de
Jos
Comuna Noșlac

17

Comuna Șibot

rețele distribuție

18

Comuna Sâncel

rețele distribuție

19

Comuna
Sântimbru
Comuna Sona

rețele distribuție

rețele distribuție

22

Comuna Vințu de
Jos
Comuna Bistra

23

Comuna Cenade

rețele distribuție

24

rețele distribuție

26

Comuna Cetatea
de Balta
Comuna Daia
Romana
Comuna Jidvei

27

Comuna Săliștea

28

30

Comuna Valea
Lunga
Comuna
Blandiana
Comuna Cergău

captare, tratare,
distribuție
rețele distribuție

31

Comuna Cricău

rețele distribuție

32

captare, tratare,
distributie
rețele distribuție

34

Comuna Gârda de
Sus
Comuna Lopadea
Noua
Comuna Mirăslău

35

Comuna Ohaba

rețele distribuție

36

Comuna Mihalț

rețele distribuție

37

rețele distribuție

39

Comuna
Crăciunelu de Jos
Comuna
Bucerdea
Grânoasă
Comuna Rădești

40

Comuna Pianu

rețele distribuție

41

Comuna Hopârta

rețele distribuție

42

Comuna Meteș

rețele distribuție

43

Comuna Stremț

rețele distribuție

44

Comuna Berghin

rețele distribuție

45

rețele distribuție

46

Comuna Avram
Iancu
Comuna Unirea

47

Comuna Ighiu

rețele distribuție

15

20
21

25

29

33

38

rețele distribuție

rețele distribuție
rețele
canalizare

stație epurare

rețele
canalizare
rețele
canalizare

stație epurare

rețele distribuție

rețele distribuție

stație epurare

rețele distribuție

rețele distribuție

rețele
canalizare

stație epurare

rețele
canalizare
rețele
canalizare

stație epurare

rețele
canalizare

stație epurare

rețele distribuție
rețele distribuție

rețele distribuție

stație epurare

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș

se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
se alimentează din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- râul Sebeș
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48

Comuna
Garbova

retele distributie

49

Comuna Cut

retele distributie

canalizare
-

epurare
-

50

retele distributie

-

-

51

Comuna Rosia
de Secas
Comuna Cilnic

retele distributie

-

--

52

Comuna Farau

retele distributie

-

-

53

Comuna Sasciori

retele distributie

-

-

54

Comuna
Sohodol
Comuna Lupsa
(sat. Musca)
Comuna Dostat

retele distributie

-

-

se alimenteaza din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- raul Sebes
se alimenteaza din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- raul Sebes
se alimenteaza din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- raul Sebes
se alimenteaza din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- raul Sebes
se alimenteaza din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- raul Sebes
Rez. Muncel – ST Mihoiesti

retele distributie

-

-

Sursa proprie

retele distributie

-

-

55
56

retele

statie

se alimenteaza din sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa- raul Sebes

Sursa: https://apaalba.ro/servicii/
Pe site-ul Operatorului se menționează, printr-o notă, că sistemul sistemul zonal de
alimentare cu apa sursa -raul Sebes are urmatoarea componență, citat:
”1. captare baraj Obrejii de Capilna, tratare – statie tratare Sebesel, transport apa
potabila –
2. aductiune Dn 1200 mm pina la staia de pompe Galda.
3. captare lacul de acumulare Petresti, tratare – statie de tratare Petresti, transport apa
potabila – aductiune Dn 1000 mm pina la statia de pompe Galda, transport apa
potabila – aductiuni: Galda – Teius, Galda – Blaj, Galda – Aiud – Ocna Mures.
In toate localitatile prezentate in tabelul de mai sus, sistemele publice de alimentare cu
apa si de canalizare au fost preluate efectiv in administrare”.
Prezentarea datelor privind sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare sunt
prezentate detaliat în cadrul următoarelor tabele anexate prezentului document:

ANEXA 2: REȚELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE APĂ – MEDIUL URBAN

ANEXA 3: REȚELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE APĂ – MEDIUL RURAL

ANEXA 5: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR.
DE LOCUINȚE (zone urbane)

ANEXA 6: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR.
DE LOCUINȚE (zone rurale)

ANEXA 7. SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA
POPULAȚIE
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Figura 8 - Serviciul public de alimentare cu apă al operatorului SC APA CTTA
SA Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrare date SCAPA CTTA SA Alba
Figura 9 - Serviciul public de canalizare al operatorului SC APA CTTA SA Alba

Sursa: planșă proprie, prelucrare date SCAPA CTTA SA Alba

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

17

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice

5.2.6. Operator servicii publice de alimentare cu apă și componentele serviciului
public
a: Structura legală a SC APA CTTA SA Alba: Serviciului public de alimentare cu apa
și de canalizare este asigurat de operatorul SC APA CTTA SA Alba al cărui obiect de activitate
este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, exclusiv pentru unitățile administrativteritoriale care i-au delegat gestiunea acestor servicii . Acționariatul este format din Consiliul
Județean Alba și consiliile locale din municipiile și orașele din județul Alba (Alba Iulia, Abrud,
Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir, Teiuș, Zlatna, Ocna Mureș, Sebeș) .
S.C. APA CTTA S.A.6 este osocietate pe acţiuni; înfiinţată la data de 20.12.2004 în baza
Hotărârii nr. 6221 a Tribunalului Alba. A.D.I. APA Alba7este singurul partener al S.C. APA
CTTA S.A ca organ unic de decizie și coordonare. Este unicul corp de coordonare care reprezintă
interesele comune ale municipalităților participante privind furnizarea serviciilor de alimentare cu
apă și canalizare, strategia generală de tarifare și politică investițională. Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor (C.D.G.S) a fost semnat în Septembrie 2008 între ADI „Apa Alba”, în calitate
de autoritate delegantă și S.C. APA CTTA S.A. Alba, în calitate de Operator Regional (OR).
Conform Legii nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, în cazul managementului delegat pentru
funcționarea serviciului, autoritățile administrative publice locale transferă către O.R. sarcinile și
responsabilitățile privind furnizarea serviciilor de utilitate publică, precum și managementul și
operarea sistemelor aferente furnizării serviciilor de apă și canalizare, pe baza unui C.D.G.S.,
aprobat printr-o decizie a autorității contractante.
b: Structură operațională a SC APA CTTA SA Alba: SC APA CTTA SA Alba are
în componență un număr de șapte sucursale fără personalitate juridică:
1. SC APA CTTA SA – Sucursala Alba Iulia – cu sediul în municipiul Alba Iulia, str.
Gheorghe Sincai, nr. 10, jud. Alba, având punct de lucru sectia Teiuș cu sediul în orașul Teiuș,
str. Bisericii nr. 3, jud. Alba și secția Zlatna cu sediul în orașul Zlatna, jud. Alba;
2. SC APA CTTA SA – Sucursala Aiud – cu sediul în municipiul Aiud, str. Cuza
Voda, nr. 1, jud. Alba;
3. SC APA CTTA SA – Sucursala Apuseni – cu sediul în orașul Câmpeni, str.
Revoluției 1848, jud. Alba, având puncte de lucru secția Abrud, cu sediul în orasul Abrud, str.
Piața Eroilor, jud. Alba și sectia Baia de Arieș cu sediul în orașul Baia de Arieș, str. Arieșului,
nr. 2, bl. 18 A, jud. Alba;
4. SC APA CTTA SA – Sucursala Blaj – cu sediul în municipiul Blaj, str. Gării CT6,
jud. Alba;
5. SC APA CTTA SA – Sucursala Cugir – cu sediul în orașul Cugir, str. Gheorghe
Lazăr, nr. 1, jud. Alba;
6. SC APA CTTA SA – Sucursala Ocna Mureș – cu sediul în orașul Ocna Mureș, str.
Axente Sever, nr. 6, jud. Alba;
7. SC APA CTTA SA – Sucursala Sebeș – cu sediul în municipiul Sebeș, str. Aviator
Gh. Olteanu, nr. 9, jud. Alba;
Societatea APA CTTA SA are următoarele puncte de lucru:
1. laborator analize apă potabilă cu sediul în Alba Iulia;
Operatorul Regional S.C. Apa CTTA S.A. Alba operează la nivel regional din 2005 (în contextul proiectului SAMTID) iar în
Septembrie 2008 a devenit Operator Regional pe o zona mai largă, prin fuziunea dintre S.C. Apa CTTA S.A. și S.C. Argos S.A.
7 A.D.I. APA Alba este, conform actului constitutiv și Statut, formată la momentul înregistrării din 58 de membrii, inclusiv
C.J.Alba, care s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare
cu apa si canalizare„APA ALBA”. In prezent 64 de U.A.T.-uri au transferat către A.D.I. (prin deciziile consiliilor locale)
competențele privind managementul serviciilor de apă și canalizare: C.J. Alba, Alba-Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Baia de Arieș,
Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Berghin, Bistra, Blandiana, Bucerdea Grânoasă,
Câlnic, Cenade, Cergău, Ceru Băcăinți, Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Daia Română, Doștat, Fărău,
Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Jidvei, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Lupșa, Meteș, Mihalț,
Mirăslău, Noșlac, Ocoliș, Ohaba, Pianu, Rădești, Râmeț, Rimetea, Săliștea, Săsciori, Sâncel, Sântimbru, Sohodol, Stremț, Șibot,
Șona, Șpring, Șugag, Unirea, Valea Lungă, Vințu de Jos.
6

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

18

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice

2. stația de pompe Galda de Jos str. Principală, jud. Alba;
3. stația de tratare Petrești, cu sediul în localitatea Petrești, str. Principală, FN, jud.
Alba;
4. stația de tratare Sebeșel cu sediul în localitatea Săsciori, jud. Alba;
5.3. Rețele de canalizare
5.3.1. Infrastructura de canalizare
Anuarul statistic al județului Alba editat 2019 prezintă date privind localitățile cu rețea
de canalizare într-o dinamică a perioadei 2013-2018. Numărul de localități a crescut de la 24 în
anul 2013 la 37 de localități în anul 2018, iar lungimea simplă a conductelor de canalizare a crescut
de la 604.7 km în 2013 la 850.5 km în anul 20188.Sistemul public de canalizare, funcțional în zone
urbane și rurale, este format din infrastructura de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate și a
apelor pluviale, fiind format din:
1.
canale colectoare principale și secundare,
2.
rigole,
3.
conducte,
4.
sistem de pompare,
5.
stații de epurare,
6.
sisteme de evacuare.
Figura 10 - Distribuția spațială a rețelelor de canalizare

Sursa: prelucrare date INS Tempo online (2018)

8sursa:

Anuar statistic județ Alba 2019
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Reţelele de canalizare sunt realizate din tuburi de beton, PVC şi KGM cu diametre
cuprinse între 200-400 m. În cazul în care cotele râului Mureş sunt ridicate evacuarea apelor
uzate se face prin pompare cu agregate termice de pompare tip AP 12 de către Sistemul de
Gospodărire a ApelorAlba. Reţeaua de canalizare este amplasată pe carosabil, spaţii verzi,
trotuare, zone agricole9.
U.A.T.-urile urbane, municipii și orașe au sisteme de canalizare proprii. La nivel rural nu
toate comunele au un sistem de canalizare având în vedere distanțele mari pe care sunt dispuse
locuințele și distanțele între satele componente, de aceea în aceste comune se găsesc mai frecvent
sisteme mici de canalizare la nivelul fiecărui sat. Prezentarea detaliată per U.A.T.-uri este realizată
în:

ANEXA 5: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR.
DE LOCUINȚE (zone urbane)

ANEXA 6: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR.
DE LOCUINȚE (zone rurale)

ANEXA 7. SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU
APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA
POPULAȚIE
Ca notă generală, Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilități PubliceJudeț Alba-2018-2023 constată că (1). cele mai multe sisteme de colectare sunt combinate, apa
uzată și sistemele de apă de ploaie (meteorică) nu sunt separate; (2).Vechimea și degradarea
conductelor de canalizare și a căminelor (blocare, înfundare); (3). Utilizarea pe scară largă a
latrinelor uscate în mediul rural, mai ales de către localnicii satelor din Munții Apuseni.
Prezentarea detaliată a sistemului este realizată în Anexa 5 și 6. Din punct de vedere al
serviciilor de apă uzată cele patru municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj și Sebeș și orașele: Câmpeni,
Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș, Baia de Arieș și Abrud dețin sisteme proprii de canalizare.
Există orașe care deși dispun de un sistem de colectare al apelor uzate, nu sunt deservite de o stație
de epurare funcțională (Ex.: orașele Abrud și Baia de Arieș, deversarea apelor uzate făcându-se
direct în pârâul Abrudel, respectiv râul Arieș).
In mediul rural sunt operaționale sau în curs de finalizare sisteme de canalizare și stații
de epurare noi în mediul rural în comunele Ciugud, Berghin, Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Stremț,
Sântimbru, Crăciunelu de Jos, Șona, Jidvei, Cergău, Rădești, Fărău, Lunca Mureșului, Daia
Română, Șpring, Gârbova, Vințu de Jos, Pianu, Săliștea, Șugag, Sohodol, Bistra, Gârda de Sus,
Scărișoara, Albac.10 În majoritatea localităților din mediul rural nu există stații de epurare,
deversarea apelor uzate făcându-se direct în cursul unor ape.
Numărul locuitorilor care beneficiază de sistemul de canalizare reprezintă cca. 58,49%
din totalul populației județului Alba. Analiza pe urban/rural arată că numărul locuitorilor din
mediul urban care beneficiază de sistemul de canalizare reprezintă cca. 79,48% din totalul
populației din mediul urban al județului Alba în timp ce în zonele rurale beneficiază de sistemul
de canalizare reprezintă cca. 28,36% din totalul populației din mediul rural al județului Alba.
Comparând cu populația totală a județului numărul locuitorilor din mediul urban care beneficiază
de sistemul de canalizare reprezintă cca. 46,85% din totalul populației județului Alba, în timp ce
numărul locuitorilor din mediul rural care beneficiază de sistemul de canalizare reprezintă cca.
11,65% din totalul populației județului Alba.
Prin intermediul programului POS Mediu 2007-2013 au fost realizate șapte stații de
epurare noi: în municipiile Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj și în orașele Cugir, Ocna Mureș și
Câmpeni, Stația de epurare a orașului Zlatna fiind în curs de execuție prin intermediul altor surse
9sursa:

PAAR Județ Alba 2016
Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice-Județ Alba-2018-2023 aprobată prin Hotărârea CJA nr.
218/30.08.2017
10
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de finanțare. De asemenea, există stații de epurare a apelor uzate într-un număr mare de localități
rurale. În mediul rural, majoritatea stațiilor de epurare sunt de tip container realizate din
prefabricate.
5.3.2. Monitorizarea calității apei uzate
Pentru monitorizarea calității apei uzate și a nămolului generat în procesele de tratare a
apei uzate, O.R. are obligația să elaboreze și să implementeze planurile de acțiune pentru
monitorizarea calității apei uzate și nămolului. Prin HG nr. 188/2002 actualizată, privind condițiile
de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate se aprobă următoarele Normative:
• NTPA 002/200211 – cu privire la condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de
canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;
• NTPA 001/2002 – cu privire la stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor
uzate industrial și orășenești la evacuarea în receptorii naturali;
• NTPA 011/2002 – norme tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor
uzate orășenești;
Figura 11 - Infrastructura de tratare a apei și epurare a apei uzate

Sursa: prelucrare date SCAPA CTTA SA Alba

11

Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate
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Epurarea apelor uzate se definește ca un ansamblu de măsuri și procedee prin care
cantitățile de impurități chimice sau microbiologice sunt diminuate astfel încât apa rezultată să
poată fi vărsată într-un bazin receptor (râu) fără să-i dăuneze din punct de vedere calitativ.
În urma epurării fizico-mecanice, chimice și biologice rezultă:
• ape epurate care nu mai conțin substanțe nocive;
• nămoluri care trebuie apoi prelucrate și valorificate.
Epurarea cuprinde 3 tipuri de procedee:
•
Mecanice
•
Chimice
•
Biologice
Monitorizarea calității apei uzate se face în căminele de racord ale agenților
economici/industriali – posibili poluatori. Frecvența de monitorizare se stabilește între O.R. și
agentul economic în urma unui contract de descărcare-preluare ape uzate industriale. O.R. poate
să stabilească alte puncte de control, de-a lungul rețelei de canalizare, de exemplu în anumite
cămine de inspecție de pe colectoare, în stațiile de pompare ape uzate (SPAU), etc.
Punctele de monitorizare a calității apei uzate la stația de epurare (SE) trebuie alese la
intrarea și la ieșirea din această facilitate. La intrarea în SE parametrii de calitate ai apelor uzate
trebuie să se încadreze în limitele stabilite de NTPA 002, iar la ieșirea din stație în limitele din
NTPA 001. Dacă la ieșire se înregistrează depășiri la anumiți parametri, atunci O.R. va stabili
puncte de monitorizare în interiorul SEAU, de-a lungul fluxului tehnologic pentru a identifica
unde există probleme în sistemul de epurare și a le remedia.
Zone critice sub aspectul polurii apelor de suprafață12
 Râul Mureș : aval confluență cu Târnavele toți cei 141 km, prezint o stare chimică
bună
 Râul Târnava Mare+ Târnave( aval de confluena cu Târnava Mică) : 41 km – stare
chimică proastă – poluare cu metale grele : crom, cupru, cobalt, cadmiu, nichel, plumb.
Surse de poluare : din judeul Sibiu – SC Sometra SA Copa Mică și Râul Târnava Mică
 Râul Târnava Mică : 43 km – stare chimică proastă – poluare cu metale grele ( crom,
cobalt, plumb). Surse de poluare : din judeul Mureș platforma industrială a orașului
Târnaveni.
 -Râul Arieș : 58 km – stare chimică proastă – poluare cu metale grele ( cupru, cobalt).
Surse de poluare : haldele de steril de descopertă, iazurile de decantare a sterilului de
flotație aflate în conservare, apele de min .
 Abrudel -24 km – stare ecologică proastă. Pe râu s-a instalat fenomenul de pustiire
biologică la macrozoobentos. Surse de poluare : permanentă – apele de mină din zona
Bucium Izbita și poluarea istorică Filiala Roiamin Roia Montană.
Zone critice sub aspectul polurii apelor subterane
Zona critică sub aspectul poluării apelor subterane o reprezintă zona Iazului dedecantare de la
Valea Sartășului aparinător Filialei Ariemin Baia de Arie. Datorită influenei depunerilor din iaz,
forajele de control F1 i F2 din zona iazului sunt infestate cu cloruri, sulfați, conținut foarte mare
de ioni dizolvați- duritateși conductivitate mare, metale- zinc, mangan, fier (fracțiunea
dizolvată), chiar și cianuri.
5.3.3. Investiții în reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată
Sistemele de apă din județul Alba sunt reabilitate și extinse prin proiecte finanțate din
fonduri publice naționale și europene13, în cadrul Programului operațional „Infrastructura mare”
http://apmab-old.anpm.ro/upload/7219_starea_mediului-2007.pdf Raport privind starea factorilor de mediu în județul Alba 2007
13 surse de finanțare Fondul de Coeziune, POIM, Fond Dezv.Rurala PNDR, CJ, CL ,IID, PNDL
12
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pentru perioada de programare 2014-202014. Obiectivul general este de a dezvolta și
reabilita/moderniza infrastructura de apă și de canalizare din județul Alba prin creșterea cantității
de ape reziduale colectate și tratate și a furnizării de apă potabilă și prin îmbunătățirea calității apei
potabile conform normelor UE, în special a Directivei din 1991 privind apele reziduale urbane și
a Directivei din 1998 privind apa potabilă. Prima normă este menită să protejeze mediul
înconjurător de apele uzate urbane și de evacuările industriale, iar a doua vizează protejarea
sănătății oamenilor împotriva contaminării apei pentru consumul uman.
Proiect 1.15 S.C. APA CTTA SA Alba beneficiază de fonduri nerambursabile pentru
implementarea proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul
Alba”, proiect de anvergură ce se derulează pe parcursul a patru ani.
 Contribuția nerambursabilă UE: 80.015.446 euro – 78,41%
 Contribuția nerambursabilă Guvernul României: 12.237.657 euro – 11,99%
 Contribuția Autorităților locale: 1.882.716 euro – 1,85%
 Contribuție Beneficiar SC APA CTTA SA ALBA: 7.910.181 euro – 7,75%
Valoarea totală a proiectului este de102.046.000 euroși include un contract de furnizare
vehicule operaționale, trei contracte de servicii și unsprezece contracte de lucrări.
Lista de mai jos reprezintă o descriere sintetică a acestor contracte:
• Furnizare vehicule operaționale (AB-CS-01)
• Asistență tehnică pentru managementul proiectului (AB-CS-02)
• Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor (AB-CS-03)
• Auditul proiectului (AB-CS-04)
• Stațiile de tratare a apei Petrești, Sebeșel, Cugir, stația de epurare Sebeș, stația de
epurare Câmpeni (AB-CL-1):
o Stații tratare apă Sebeșel, Petrești, Cugir
o Stația de epurare Sebeș
o Stația de epurare Câmpeni
o Stația de epurare Alba Iulia (AB-CL-2)
o Stația de epurare Blaj (AB-CL-3)
o Stația de epurare Cugir (AB-CL-4)
o Stații de epurare Aiud și Ocna Mureș (AB-CL-5)
o Stația de epurare Aiud (AB-CL-5.1)
o Stația de epurare Ocna Mureș (AB-CL-5.2)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia (ABCL-6)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în
aglomerarea Sebeș, modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în
aglomerarea Câmpeni (AB-CL-7)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în
aglomerarea Sebeș (AB-CL-7.1)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni (ABCL-7.2)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Blaj (AB-CL-8)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir (AB-CL9)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în
aglomerarea Aiud (AB-CL-10)
• Modernizarea și reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureș (ABCL-11).

14
15

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/projects/romania/water-systems-in-romanias-alba-county-rehabilitated-and-extended.
sursa: https://apaalba.ro
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La nivel tehnic, proiectul urmărește extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu
apă și canalizare din regiunea orașelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir, Ocna Mureș și
Câmpeni, constând în principal din următoarele activități:
• Reabilitarea stațiilor de tratare a apei;
• Extinderea stațiilor de pompare și a rețelelor de alimentare cu apă potabilă;
• Reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate.
Contractele de lucrări ce se vor derula prin prezenta finanțare în județul Alba cuprind
sisteme de captare, tratare și distribuție a apei, dar și rețelele de colectare și epurare a apelor
uzate.(sursa: https://apaalba.ro/strategie/)
2. Proiectului Major: ”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul
Alba, 2014-2020”, în valoare totala de 114.079.588 euro (fără TVA), cu finanțarea din partea
Uniunii Europene în valoare de 86.737.563 euro (fără TVA), la aceasta suma adăugându-se
13.265.745 euro de la bugetul statului, 2.040.884 euro de la bugetele locale ca beneficiari finali ai
investițiilor, iar Beneficiarul proiectului, SC APA CTTA SA Alba, va contribui cu 12.035.397
euro. Proiectul cuprinde 3 contracte de servicii, unul de furnizare vehicule operaționale, și 9
contracte de lucrări, prin care se vor realiza investiții în infrastructura de apă și apă uzată, după
cum urmează:
• reabilitarea aducțiunilor Galda-Teiuș-Aiud-Ocna Mureș și Gâlda-Blaj,
• extinderea și reabilitarea aducțiunilor Câmpeni-Abrud și Câmpeni-Baia de Arieș,
• extindere și reabilitare rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Alba Iulia, localitatea
Pâclișa, în aglomerarea Ighiu, localitatea Țelna și în aglomerările Abrud și Baia de
Arieș, execuție lucrări pt. extinderea sistemelor de apă în Arieșeni,
• extindere rețele de apă și apă uzată în aglomerarea Aiud – Lopadea Nouă,
• extindere rețele de apă uzată în aglomerarea Unirea – Războieni și în aglomerarea Blaj
– Sâncel -extindere/reabilitare sistem de alimentare cu apă în Cistei și Bucerdea
Grânoasă- Crăciunelu de Jos
• construire stații de epurare apă uzată în Abrud și Baia de Arieș, reabilitarea stațiilor de
tratare apă potabilă Zlatna și Mihoiești (Câmpeni).
Prin intermediul acestui proiect vor fi continuate acțiunile integrate de dezvoltare a
sistemelor de apa și apa uzata în aglomerările cu o populație cuprinsa intre 2000-10.000 locuitori.
Astfel, în ceea ce privește alimentarea cu apa vor beneficia peste 100.000 de locuitori din aria
de deservire a 4 sisteme zonale de alimentare cu apa: Alba, Zlatna, Apuseni și Arieșeni, iar pentru
canalizare-epurare circa 23.000 locuitori din 7 aglomerări: Alba Iulia, Ighiu, Aiud-Lopadea Noua,
Blaj, Sâncel, Abrud, Baia de Arieș, Unirea, Războieni.(sursa: apaalba.ro16)
Din fondul IID (Întreținere Înlocuire Dezvoltare), constituit la nivelul operatorului SC
APA CTTA SA Alba, în perioada anilor 2011 – 2015, s-au realizat lucrări de extindere, reabilitare
și înlocuire a rețelelor de alimentare cu apa potabila în valoare de 25.010.936,0 lei, reprezentând
224941 ml, respectiv a rețelelor de canalizare în valoare de 1.992.443,0 lei, reprezentând 8979 ml,
principalele obiective realizate, recepționate și puse în funcțiune. Dintre lucrările mai importante
realizate la nivelul operatorului sunt și următoarele:
• Sistem microzonal de alimentare cu apa potabila com. Hopârta și sat Asinip- aducțiune
Lopadea Noua - GA1-GA2- Vama Seaca, Gospodăria de apa GA1- valoare: 1.654.843
lei (rețea apa 13.649 ml).
• Înlocuire rețea apa și branșamente Alba Iulia, extindere rețea canalizare și extindere
rețea apa Alba Iulia, valoare :3.391.448 lei(24.949 ml rețea apa și canalizare și 81 buc.
branșamente).
• Reabilitare rețea apa Ocna Mureș, valoare : 593.003 lei (rețea apa 7338 ml).

16

https://apaalba.ro/proiecte/program-operational-infrastructura-mare-2014-2020/stadiul-derularii-proiectului/)
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• Reabilitare și extindere rețea apa și extindere rețea de canalizare Blaj,
valoare:2.553.535 lei(11.604 ml rețea de apa și canalizare).
• Reabilitare rețea apa potabila -Aiud, înlocuire conducte apa din OL și azbociment și
branșamente aferente str. Crișan și str. Grădinii, str. N. Bălcescu, Viilor, Zorilor –
Aiud.
Proiectele realizate, in derulare sau contractate pe programele PNDR, PNDL I+II și CNI
sunt listate în tabelele următoare (sursa: MLPDA):
Tabel4-INVESTIȚII ÎN DERULARE (PNDR)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiții

PIANU

Extindere rețele de apa și canal în Comuna Pianu

2,501,872

PNDR

BUCERDEA
GRANOASA
VINTU DE
JOS

Înființare rețea publica de apa uzata în Comuna Bucerdea Grânoasă

4,524,000

PNDR

Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apa potabila și apa
uzata în Comuna Vințu de Jos

3,617,802

PNDR

GALDA DE
JOS
FARAU

Modernizare și dotare cămin cultural Benic

870,621

PNDR

1,160,628

PNDR

Suma (lei)

Modernizare cămin cultural Medyes, Comuna Fărău

Program
investiții

Tabel 5-APA – CANALIZARE- INVESTIȚII FINALIZATE (PNDL I ȘI II)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiții

Suma (lei)

CUT
DAIA
ROMÂNĂ
DOȘTAT
DOȘTAT
FĂRĂU

Înființare rețea de colectare și tratare ape uzate în localitatea Cut
Stație de pompare și conductă de refulare a apei uzate în comuna Daia
Română
Înființarea rețelelor de apă în localitatea Doștat, comuna Doștat
Branșamente apă în localitatea Boz, comuna Doștat
Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităților Sânbenedic și
Medveș comuna Fărău
Alimentare cu apă comuna Livezile etapa II și racord electric
Reabilitare conducte stradale de apă în comuna Lunca Mureșului

2,847,460.24
3,822,920.00

Program
investiții
PNDL I
PNDL II

852,136.49
357,181.61
2,246,421.19

PNDL I
PNDL II
PNDL I

1,278,235.44
2,655,600.23

PNDL I
PNDL I

Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Mihalț, comuna
Mihalț
Rețea de canalizare menajeră și stație epurare comuna Roșia de Secaș

5,360,364.78

PNDL I

2,862,648.14

PNDL I

Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Săliștea și
Tărtăria - comuna Săliștea
Rețea de canalizare și stație de epurare pentru localitățile Săsciori,
Sebeșel și Laz, comuna Săsciori
Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare comuna Unirea

2,118,024.39

PNDL I

5,280,236.00

PNDL I

1,176,140.84

PNDL I

LIVEZILE
LUNCA
MUREȘULUI
MIHALȚ
ROȘIA DE
SECAȘ
SĂLIȘTEA
SĂSCIORI
UNIREA

Tabel 6-APA-CANALIZARE - INVESTIȚII ÎN DERULARE (PNDL I ȘI II)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiții

AIUD
BERGHIN

Canalizare ape pluviale Cartier Gh. Doja în municipiul Aiud
Înființare rețea de apă uzată și stație de epurare în localitatea
Henig, comuna Berghin
Captare și extindere rețea de apă în comuna Bucium
Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Reciu,
comuna Gârbova
Înființare rețele de canalizare în localitățile Căpâlna de Jos și
Bălcaciu, comuna Jidvei

BUCIUM
GÎRBOVA
JIDVEI

Suma (lei)
4,281,701.07
4,818,634.74

Program
investiții
PNDL I
PNDL II

4,585,804.23
2,946,220.00

PNDL II
PNDL II

13,234,183.00

PNDL II
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LOPADEA
NOUĂ
LUPȘA
LUPȘA
MIRĂSLĂU
MIRĂSLĂU
PIANU
POȘAGA
ROȘIA DE
SECAȘ
ROȘIA DE
SECAȘ
ROȘIA
MONTANĂ
UNIREA
UNIREA
UNIREA
UNIREA
VADU
MOȚILOR
VADU
MOȚILOR
VALEA
LUNGĂ

Canalizare menajeră și stație de epurare cu racord electric,
comuna Lopadea Nouă
Înființare sistem alimentare cu apă în comuna Lupșa, județul Alba
Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna
Lupșa
Alimentare cu apă în localitățile Cicău și Ormeniș, comuna
Mirăslău
Înființare rețea de canalizare comuna Mirăslău - localitățile
Mirăslău și Decea
Rețea de distribuție apă și rețea de canalizare pe str. Bisericii, în
localitatea Pianu de Sus, comuna Pianu
Rețea de distribuție apă în localitatea Săgagea, comuna Poșaga
Extinderea rețelei de canalizare în satul Tău, comuna Roșia de
Secaș
Racorduri canalizare la rețeaua existentă în comuna Roșia de
Secaș
Înființare rețea apă potabilă, canalizare menajeră și stație de
epurare în comuna Roșia Montană
Rețea de alimentare cu apă potabilă a localităților Unirea I, Unirea
II, Inoc, Măhăceni, Dumbrava, comuna Unirea
Construire rețea de apă uzată în localitățile Măhăceni și
Dumbrava, comuna Unirea
Rețea de canalizare menajeră în loc. Inoc
Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare comuna Unirea
Stație de tratare a apei și aducțiune de apa pe 3,5 km în comuna
Vadu Moților
Stație de tratare a apei și aducțiune de apă pe 5 km în satul Dealu
Frumos ,în comuna Vadu Moților
Rețea canalizare menajeră și stație de epurare în loc. Valea Lungă,
com. Valea Lungă

4,778,836.00

PNDL II

3,715,788.02
8,109,706.23

PNDL II
PNDL II

1,467,099.00

PNDL II

10,580,777.90

PNDL II

1,230,635.27

PNDL II

1,432,413.92
3,844,592.50

PNDL II
PNDL II

1,082,937.21

PNDL II

10,055,000.00

PNDL I

6,655,298.60

PNDL I

4,903,799.60

PNDL II

2,279,719.20
2,555,632.87
3,469,645.00

PNDL II
PNDL II
PNDL II

4,898,906.00

PNDL II

6,272,563.93

PNDL II

Tabel 7-APA - INVESTIȚII CONTRACTATE (PNDL I ȘI II)
Localitatea

Denumirea obiectivului de investiții

Suma (lei)

AIUD
ARIEȘENI

Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina
Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna
Arieșeni
Extindere alimentare cu apă în satele Crețești și Lunca Largă,
comuna Bistra
Extindere rețea și realizare racorduri la rețeaua de canalizare
menajeră în comuna Bucerdea Grânoasă
Alimentare cu apă în sistem centralizat a localităților Heria,
Medveș și Șilea comuna Fărău
Extindere rețea de canalizare în localitatea Ighiel, comuna Ighiu
Inființare rețea de apa în localitatea Ighiel, comuna Ighiu
Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Șoimuș și
construcție rețea de canalizare și stație de epurare în localitățile
Leorinț și Meșcreac din comuna Rădești
Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare din comuna
Scărișoara
Stație de tratare a apei și aducțiune de apa pe 3,5 km în sat
Scărișoara, comuna Scărișoara
Canalizare menajeră și stație de epurare, sat Răhău, Municipiul
Sebeș
Rețea canalizare menajeră și stații de epurare în localitățile Șibot
și Balomirul de Câmp comuna Șibot
Construcție rețea canalizare menajeră și stație de epurare a apei
comuna Șpring, localitățile Șpring și Cunța

1,816,654.22
11,247,760.00

Program
investiții
PNDL II
PNDL II

807,622.93

PNDL II

2,215,370.52

PNDL II

4,275,151.55

PNDL II

864,394.00
959,410.00
5,454,193.00

PNDL II
PNDL II
PNDL II

1,764,203.95

PNDL I

3,469,645.00

PNDL II

8,096,316.00

PNDL II

10,368,025.00

PNDL II

305,000.00

PNDL I

BISTRA
BUCERDEA
GRÂNOASĂ
FĂRĂU
IGHIU
IGHIU
RĂDEȘTI
SCĂRIȘOARA
SCĂRIȘOARA
SEBEȘ
ȘIBOT
ȘPRING
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ȘPRING
ȘPRING

Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța
com. Șpring,
Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard
com . Șpring, jud Alba

3,911,384.27

PNDL II

6,348,919.33

PNDL II

Figura 12 - Investiții prin programele PNDL (I și II) și PNDR (2018)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date siteMinisterul Fondurilor Europene(2018)
5.4.Servicii publice pentru situații de urgență – Risc de inundații
5.4.1. Amenajări pentru combaterea inundațiilor și lucrări de amenajare din albia
cursurilor de apă
Suprafața totală a bazinului hidrografic Mureș este de 5397 km2, fiind repartizat pe
teritoriul a trei județe: Alba (cea mai mare parte), Sibiu și Cluj. Lungimea rețelei hidrografice este
de 2021 km. Lungimea râului Mureș este de 141 Km în județul Alba. Caracteristicile reliefului de
pe care Mureșul adună afluenții este preponderent montan(munții Trascăului și Munții Metaliferi),
și podiș (Târnavelor și Secașelor)ce ce determină o caracteristică torențială a cursurilor de pe
dreapta râului Mureș, albiile având pante mari ale talvegului și coeficienți de sinuozitate reduși,
ceea ce determină viituri de scurtă durată, cu suprafețe inundate desfășurate pe arii mici, în lungul
malurilor.
Albiile cursurilor de ape situate în stânga râului Mureș, se caracterizează prin pante mici
ale talvegului și coeficienții de sinuozitate mari, fapt ce determină viituri de lungă durată, cu
suprafețe inundate desfășurate pe arii largi, afectând zonele de luncă. Lucrările de apărare
împotriva inundațiilor sunt constituite din 20 de diguri de apărare, care la nivelul județului Alba
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însumează o lungime totală de 86,1 km, care sunt în administrarea Apelor Române. Acestea sunt
amplasate pe râurile Mureș, Târnave conform tabelului următor:
Tabel 8-Lucrările de apărare împotriva inundațiilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Obiectiv
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Cugir
dig r. Sebeș
dig r. Târnava Mare
dig r. Târnava Mare
dig r. Târnava Mica
dig r. Târnava Mica
dig r. Târnava Mica
dig r. Târnava
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig de remu Unirea
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig r. Mureș
dig.r. Ampoi

m.st.
Vurpăr Blandiana
Blandiana
Blandiana
Șibot
Șibot
la Oarda
Blaj
mal drept
Sona
Jidvei
Cetatea de Balta
Mihalț
la Ocna Mureș
la Cistei
la Rădești
la Unirea
la Drâmbar
la Ciugud
mal drept
mal st Oarda
Alba Iulia

Vințu de Jos
Vințu de Jos
Mereteu
Câmpu de Sus
Câmpu de Jos

Blaj

Alba Iulia
Alba Iulia
Bărăbanț

lungime (km)
3,40
5,50
3,70
1,60
4,90
7,60
8,20
2,80
7,00
4,20
4,20
5,00
4,90
2,60
0,20
3,30
2,40
2,10
1,50
2,60
8,40
2,70
9,80

Sursa: P.A.T.J. Alba
Totodată mai sunt construite diguri de apărare care sunt în administrarea altor unități
sau consilii locale, după cum urmează17:
1 ) Deținător : Întreprinderea Mecanica Aiud ( IMA )
Dig r. Mureș mal drept – dig de pământ, construit de către IM Aiud pentru a apăra
incinta platformei industriale și a terenului arabil deținut de fostul CAP Aiud, în lungime de
2300 ml.
2 ) . Deținător : C.L. Rădești
Dig r. Mureș mal stg. zona sat Leorinț - dig de pământ construit în anul 1972 fără
proiect de către fostul CAP Leorinț pentru apărarea împotriva inundațiilor a terenurilor agricole
și a satului, în lungime de 110 ml.
3 ) . Deținător – C.L. Teiuș
Dig r. Mureș mal dr. zona sat Beldiu – dig de pământ construit în anul 1976 fără proiect
de către fostul CAP Beldiu pentru apărarea împotriva inundațiilor a terenurilor agricole și a
satului, în lungime de 3900 ml.
4 ). Deținător – C.L. Vințu de Jos
Dig r. Mureș mal dr. aval sat Câmpul Goblii - dig de pământ construit în anul 1981 fără
proiect de către fostul CAP sat Vurpăr , pentru apărarea împotriva inundațiilor a terenurilor
agricole și a satului.
Lungimea totala a digului a fost de 2065 ml. În urma inundațiilor din anii 1978 și 1979
digul nu mai corespundea scopului pentru care a fost construit. Ca urmare s-au executat lucrări de
reabilitare la dig (consolidare și supraînălțare ) , prin fonduri PHARE, pe o lungime de 1535 ml și
în continuarea acestui tronson , pentru închiderea incintei care apără localitatea Vurpăr , s-a
construit un dig nou cu o lungime de 465 ml , încastrat în rambleul D.J. Vințu de Jos -Blandiana .

17

sursa PATJ Alba
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Digul cu L = 1530 ml , aflat pe vechiul amplasament, apără teren arabil și se află în administrarea
C.L. al com. Vințu de Jos
5 ) . Deținător – C.L. Săliștea
Dig r. Mureș mal stg. zona sat Tărtăria - dig de pământ construit în anul 1983 fără proiect
, pe o lungime de 3200 ml , de către fostul IAS Blandiana pentru apărarea împotriva inundațiilor
a fermei de partid și a terenurilor agricole. Pe lângă digurile de apărare împotriva inundațiilor, pe
raza județului Alba s-au executat lucrări de regularizări de albii și lucrări de apărări de maluri.
Lucrările constau din decolmatări și reprofilări albii, construcții de praguri de fund pentru
stabilizarea talvegului și lucrări de apărări de maluri din piatră (epiuri, gabioane, peree, etc.).
Totalitate amenajărilor hidroenrgetice formată din diguri, barje și alte lucrări de apărare
impotriva inundațiilor sunt prezentate în Tabelul 5.
Tabel9-Denumirea construcțiilor de apărare impotriva inundațiilor18
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
.
14.
15
16.
17.
18.
19.

18sursa:

Denumirea construcţiei

Lungime
(km.)
1,8

Înălţime
(m.)
2,6

Probabilitate
de depăşire
2%

Anul punerii în
funcţiune
1976

3,3

2,0

5%

1984

2,1

2,3

10%

1976

1,4

3,5

1%

1980

2,6

4,4

1%

1984

9,37

4,5-6,5

1%

1984

10,8

2,5-5,5

1%

1973

0,72

2,0-6,5

1%

1984

2,83

2,0-6,5

1%

1984

8,9

2,5

5%

1977

3,7

1,5

10%

1985

Indiguire R.Mureş mal drept la
Blandiana – Câmpul de Sus
Indiguire R.Mureş mal drept la
Blandiana – Câmpul de Jos
Indiguire R.Mureş mal stâng la Şibot

1,6

2,5

10%

1975

4,96

2,5

10%

1975

6,1

2,7

5%

1981

Indiguire R.Târnava Mare ambele
maluri la Blaj
Indiguire R.Târnave la Mihalţ

12,07

2,5

2%

1982

2,6

2,5

5%

1978

Indiguire R.Târnava Mică mal
stâng la Cetatea de Baltă
Indiguire R.Târnava Mică mal
stâng la Jidvei (aval)
Indiguire R.Târnava Mică mal
drept la Jidvei (amonte)

2,5

2,0

10%

1989

3,29

2,0

10%

1989

1,9

2,0

10%

1989

Regularizare şi îndiguire R.Mureş
mal stâng la Ocna Mureş
Indiguire R.Mureş mal stâng la
Cisteiul de Mureş
Dig de remuu R.Unirea ambele
maluri la Unirea
Indiguire R.Mureş mal stâng la
Drâmbar
Indiguire R.Mureş mal stâng la
Ciugud
Indiguire R.Mureş ambele maluri
la Alba Iulia
Indiguire R.Ampoi ambele maluri
la Alba Iulia – Bărăbanţ
Dig de remuu pr. Oarda ambele
maluri la Oarda
Dig de remuu r. Sebeş ambele
maluri la Oarda
Indiguire R.Mureş ambele maluri
la Vinţu de Jos
Indiguire R.Mureş mal stâng la Mereteu

PAAR județ Alba 2016
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20.
21.

Indiguire R.Târnava Mică mal
drept la Şona
Indiguire R. Arieş la Lunca Arieşului

TOTAL

4,77

2,0

10%

1989

2,2

2,5

5%

1996

89,51

Tabel 10-Localități aflate în zonede risc la inundații19
Localităţi aflate în
zona inundabilă
Denumire
Tip dig
localitate
Ocna
dig
Mures
pamânt
Aiud
dig
pamânt
Leorint
dig
pamânt
Beldiu
dig
pamânt
Sîntimbru
dig
- Totoi
pamânt
Totoi sat
dig
pamânt
Vintu de Jos dig pamânt

Nr.
crt.

Denumirea
lucrării

Denumire
curs
apă

1

Mureş

22

Dig Ocna
Mureş
Dig Aiud

Date caracteristice
Lungime dig (km)
Pe malul
Pe malul
stâng
drept
0
0,9

Mureş

0

2,3

3

Dig Leorinţ

Mureş

1,1

0

4

Dig Beldiu

Mureş

0

3,9

5

Dig
Sântimbru
Dig Totoi

Mureş

0,8

0

Mureş

2,2

0

Mureş
Mureş

1,8
0

0
1,53

Dig
Blandiana
Dig
Blandiana
Dig
Blandiana
Dig Saliste

Mureş

0

2,1

Vintu de
JosCâmpu
Goblii aval
Blandiana

Mureş

0

0,8

Blandiana

Mureş

0

3,6

Blandiana

Mureş

3,2

0

Săliştea

Dig
Manarade
Dig
Mănărade
Dig Spătac

Tarnava
Mare
Tarnava
Mare
Tarnava
Mare

0

1,9

Mănărade

1,5

0

Mănărade

1,5

0

Spătac

12,1

17,03

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Dig Vinţu de
Jos
Dig Vinţ
Câmpu
Goblii aval

TOTAL

dig
pamânt

dig
pamânt
dig
pamânt
dig
pamânt
dig
pamânt
dig
pamânt
dig
pamânt
dig
pamânt

Deţinător

S.C. Bega
UPSOM
IMA Aiud
C.L.
Rădeşti
C.L.
Teiuş
C.L.
Sîntimbru
C.L.
Sîntimbru
C.L.
Vintu de Jos
C.L.
Vintu de
Jos
C.L.
Blandiana
C.L.
Blandiana
C.L.
Blandiana
C.L.
Salistea
C.L. Blaj
C.L. Blaj
C.L. Blaj

Sursa: PAAR județ Alba 2016
Pe teritoriul judeţului au fost identificate 678 zone inundabile, acest lucru datorându-se
revărsărilor naturale ale cursurilor de apă precum şi din scurgerile de pe versanţi (torenţi). Din
totalul zonelor inundabile - 384 se datorează revărsărilor naturale ale cursurilor de apă iar 294 se
datorează scurgerilor de pe versanţi20.
Zonele afectate de inundații istorice semnificative au fost Aiud, Blaj, Alba Iulia, Stremț,
Sebeș, Blandiana, Vințu de Jos. Zonele de risc cu potențial semnificativ la inundații, în cadrul
bazinului râului Mureș, sunt indicate în Figura 12.

19sursa:
20

PAAR județ Alba 2016
sursa: PAAR județ Alba 2016
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Figura 13- Zone cu risc potențial semnificativ la inundații

5.4.2.Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Risc de inundații
Prin „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” s-a propus stabilirea scopurilor,
obiectivelor şi răspunderilor autorităţilor şi factorilor în analiza şi acoperirea riscurilor în judeţul
Alba. Planul cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale,
măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective din perspectiva
structurilor cu atribuţii în acest sens la nivel judeţean.
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă are atribuţii specifice situaţiei de urgenţă
create și desfăşoară acţiuni de protecţie şi intervenţie stabilite pe categorii de tipuri deriscuri, pe
două categorii de măsuri: a) desfăşurate indiferent de natura, locul şi amploareaevenimentului
produs şi b) desfăşurate dacă situaţia impune. În raport de tipul măsurii / acţiunii, decompetenţele
factorilor şi structurilor implicate, de natura, locul şi amploarea evenimentului,decizia de aplicare
a măsurilor propuse a se executa „numai dacă situaţia impune” revinecomandantului acţiunii,
comitetului local / judeţean pentru situaţii de urgenţă, după caz.Grupurile de suport tehnic stabilite
la nivelul Comitetului Judeţean pentru situaţii de urgenţă,analizează situaţia concretă creată şi
după caz fac propuneri privind acţiunile de protecţie –intervenţie ce urmează a se desfăşura.
Nivelurile de acţiune sunt următoarele a). nivelul local: acţionează forţe şi mijloace din
subordinea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; b). nivelul zonal: acţionează forţe şi
mijoace ale mai multor comitete locale pentru situaţii de urgenţă dispuse în aceeaşi zonă (bazine
hidrografic); c). nivelul judeţean: acţionează forţe şi mijloace din subordinea comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă;d). - nivelul interjudeţean: acţionează forţe şi mijloace de intervenţie ale
judeţului Alba şi ale judeţelor vecine. În funcţie de tipul de risc produs şi de localizarea acestuia,
prin ordin a prefectului se convoacă capabilităţile cuprinse în Registrul de riscuri şi capabilităţi, în
cele două urgenţe: Alpha şiBravo.
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Figura 14 - Raioanele de intervenție

Sursa: planșă proprie pe baza datelor din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
În cazul unor situaţii speciale de urgenţă care depăşesc forţele şi mijloacele judeţene, se
solicită prin intermediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă activarea forţelor
constituite la nivel naţional în urgenţa Charlie. Solicitarea introducerii urgenţelor Alfa şi Bravo
poate fi făcută către prefectul judeţului de către oricare dintre şefii instituţiilor cuprinse în
Registrul de riscuri şi capabilităţi al judeţului Alba.
Teritoriul judeţului Alba este împărţit în cinci raioane de intervenţie, care au fost
distribuite celor cinci subunităţi de intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţă, la
nivel de detașament (Alba Iulia, Aiud), pichet (Câmpeni) și gardă (Balj, Sebeș). Raioanele sunt
prezentate în figura 13.
5.4.3. Lista măsurilor prevăzute în Planul de Management al Riscului la Inundaţii,
Administraţia Bazinală de Apă Mureş privind județul Alba:
Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R21. pentru A.B.A. Mureș
1. Renaturarea malurilor cursului de apă (protecţii vegetative), localitatea Inoc, jud. Alba:
consolidări vegetative - 1000 ml
2. Renaturarea malurilor cursului de apă (protecţii vegetative), localitatea Blandiana zona Dig, jud. Alba: consolidări vegetative - 300 ml
3. Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale Loc.
Aiud, jud. Alba: 9.35 km dig
21

Arie cu potențial semnficativ de risc de inundare
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4. Supraînălțarea lucrărilor de îndigurire / apărare existente Loc .Ocna Mureș, jud. Alba:
1.76 km supraînălţare zid/dig
5. Mentenanƫa infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor Zona Alba
Iulia, jud. Alba: reparaţii blindaje dig
6. Supraînălțarea lucrărilor de îndigurire / apărare existente Loc. Saracsău, jud. Alba: 1.99
km supraînălţare dig 3.
7. Supraînălțarea lucrărilor de îndigurire / apărare existente Loc. Şibot, jud. Alba: 7 km
supraînălţare dig
8. Supraînălțarea lucrărilor de îndigurire / apărare existente Loc. Vurpar, jud. Alba: 5.7
km supraînălţare dig şi diguri de remuu pe V.Vinţului
9. Supraînălțarea lucrărilor de îndigurire / apărare existente Loc.Vinţu de Jos, jud. Alba:
4.75 km supraînălţare dig
10.Digul de aparare impotriva inundatiilor construit de Primaria Santimbru, din pamant
(nu se cunoaste anul construcirii) in jurul satului Totoi22
11. Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări de îndiguiri locale
“Amenajarea râului Arieș și afluenți pentru apărarea împotriva inundațiilor a loc. Câmpeni, Baia
de Arieș, Lunca Arieșului și aval ac. Mihoieşti, jud. Alba": 3.225 km dig; 2.107 km zid de sprijin;
2.3 km reprofilare albie; 6.875 km apărare mal; 2.3 km pereu beton - Rest de executat 32%: 0.206
km dig; 0.85 km zid de sprijin; 3.117 km apărare mal; 2.3 km pereu beton
12. Acumularea Mihoieşti pentru apărare împotriva inundațiilor și alte folosințe, jud.
Alba – Punere în siguranță - :Reabilitare galerie energetica ET 2 - 401 ml, Dig 3.9 m; Amenajare
dren aval baraj – 329.45 ml; Refacere parapet protectie aval baraj – 240 ml; Reabilitare drum
exploatare – 274 ml; Cabina de protectie pod rulant; Carucior de actionare vana plana; Rest de
executat 40.5% - Reabilitare galerie energetica ET 2 – 401 ml; Refacere parapet protectie aval
baraj – 120 ml; Reabilitare drum de exploatare – 274 ml; Cabina de protectie pod rulant; Carucior
de actionare vana plana.
13. Întreținerea albiilor cursurilor de apă si eliminarea blocajelor, obstacolelor pe
cursurile de apa. Zona Câmpeni ,jud. Alba: 12 km
14. Îmbunătăţirea managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului Aiudul de
Sus aferente A.P.S.F.R. -ului S = 4,4 ha mare
15. Menținerea suprafeței pădurilor în bazinele de recepție ale A.P.S.F.R – urilor
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Aiudul de Sus aferentă A.P.S.F.R.-ului S
= 7239,27 ha
16. Realizarea de noi acumulari nepermanente de mici dimensiuni : Acumulare
nepermanentă Aiudul de Sus, loc.Aiudul de Sus – 4.5 mil mc
17. Măsuri de stabilizare a albiei - recalibrări albii, parapeți, ziduri de sprijin, apărări de
mal, stabilizare pat albie : Regularizare rau Aiudel la Aiud - 7.2 km regularizare; 5.82 km protectie
mal; 1.1 km reabilitare protectie mal
18. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Sectorul Aiudul de Sus-Măgina, jud. Alba: reprofilare albie 10 mii mc/5 km
19. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Loc. Livezile, jud. Alba: reprofilare albie 10 mii mc/5 km
20. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Loc. Mogoş, jud. Alba: reprofilare albie 4 mii mc / 2 km
21. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Loc. Sânmiclăuş, jud.Alba: reprofilare 1000 mc/ 1 km
22. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Loc. Poiana Galdei, jud. Alba: reprofilare albie 3 mii mc/ 1 km
23. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Loc. Mesentea, jud. Alba: reprofilare albie 16 mii mc/ 2 km
22

din aderesa UAT SÂNTIMBRU,Persoană de contact: Primar, Popa Ioan Iancu (răspunsa la chestionar CJ Alba
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24. Întreținerea albiilor cursurilor de apă si eliminarea blocajelor, obstacolelor pe
cursurile de apa Loc. Zlatna, jud. Alba: tăieri vegetative - 120 smp / 6 km
25. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Loc. Alba Iulia, jud. Alba: reprofilare albie 6 mii mc/2km
26. Menținerea pădurilor în zonele perimetrale lacurilor de acumulare Acumulare Oaşa,
r. Sebeș, jud. Sibiu: 492.78 ha
27. Menținerea pădurilor în zonele perimetrale lacurilor de acumulare Acumulare Tău, r.
Sebeș, jud. Sibiu: 195ha
28. Creșterea capacității de tranzitare a albiei minore prin lucrări locale de decolmatare
si reprofilare a albiei Sector Lancram-Tău, jud. Alba: reprofilare 10 mii mc / 5 km
29. Întreținerea albiilor cursurilor de apă si eliminarea blocajelor, obstacolelor pe
cursurile de apa Loc. Petreşti, jud. Alba: tăieri vegetative - 150 smp
30. Întreținerea albiilor cursurilor de apă şi eliminarea blocajelor, obstacolelor pe
cursurile de apă Zona loc. Cunţa, jud. Alba: tăieri vegetație lemnoasă 10 smp
31. Îmbunătăţirea managementului pădurilor în zonele inundabile Îmbunătăţirea
managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului Valea Vințului aferente A.P.S.F.R.ului S = 8,41 ha
5.5. Infrastructură energetică
5.5.1. Inițiativele Consiliului Județean Alba în domeniul energetic
Activitatea Consiliului Județean Alba în acest domeniu s-a concretizat în principalele
proiecte implementate până în acest moment23:
ALEA - Agenția Locala a Energiei Alba - în cadrul proiectului „Crearea a trei noi agenții
locale de energie în departamentul La Manche – Franța, Județul Alba – România și municipalitatea
Ios - Grecia” finantat în cadrul programului Intelligent Energy –Europe (IEE). Acest proiect a
urmărit crearea unei agenții specializate al cărei domeniu de acțiune este adresat strict nevoilor
identificate la nivelul Județului Alba. Prin activitatea sa, agenția se adresează atât populației cât și
autorităților locale.
MOFRER - Înființarea unei filiere lemn-energie în Transilvania – implementat în cadrul
programului Intelligent Energy – Europe (IEE). Proiectul MOFRER a urmărit crearea unei rețele
de parteneri în Transilvania, inclusiv în Alba, pentru realizarea de proiecte de furnizare de căldura
pe baza resturilor de lemn, care rezultă în urma procurării sau prelucrării acestuia.
Ren Erg EUreg – Resurse Regenerabile de Energie - o Soluție pentru Dezvoltarea
Durabilă a Două Regiuni Europene Implementat în cadrul Programului FP7. ADR Centru,
Consiliul Județean Alba și alți 9 parteneri din Regiunea Centru și Regiunea Brandenburg au
urmărit prin proiect întărirea capacității regiunilor și a actorilor regionali de a planifica și utiliza
resursele regenerabile locale și regionale ca o soluție a dezvoltării economice durabile, prin
promovarea inovării ca politica regională și a unor strânse legături între cercetare și mediul
economic.
Identificarea și promovarea potențialului de energie regenerabilă în Județul Alba Programul WBF - Program de Promovare Economica și Ocupare a Forței de Muncă în România,
fiind implementat de către GTZ – Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică. Proiectul a
constat în sprijin acordat Consiliului Județean Alba în identificarea și promovarea potențialului
energetic regenerabil prin realizarea de măsurători ale vântului și evaluarea rezultatelor conform
standardelor internaționale, întocmirea unei hărți eoliene în Județul Alba pe baza măsurătorilor
realizate, transfer de know-how intre parteneri.
SIMPLA - Planificare durabilă multisectorială integrată (Sustainable Integrated Multisector PLAnning) din cadrul Programului H2020 EE-2015-3 MarketUptake „Creșterea capacității
autorităților publice de a planifica și implementa politici și măsuri în domeniul energiei durabile”,
proiect aflat în implementare. Proiectul își propune în principal acțiuni de sprijin pentru o mai
23

sursa: Strategia județului Alba în domeniul energiei 2018-2023
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mare integrare între diferitele niveluri instituționale pentru a genera sinergii și economii de
energie, utilizarea rețelelor existente de organizații și instituții de difuzare a cunoștințelor și de
facilitare a schimbului de experiență și de bune practici în domeniul energiei durabile, mobilității,
definirea și sprijinul pentru punerea în aplicare a pachete standard de economisire a energiei în
folosul familiilor, al autorităților locale și a industriei.
De asemenea este de menționat semnarea de către 14 autoritățile locale aderarea la
Convenția Primarilor și semnarea realizării Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă
– PAED care cuprinde măsuri pentru reducerea consumurilor de energie/emisiilor de CO 2
aferente, respectiv măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice manifestate pe plan local.
Consiliul Județean Alba și ADR Centru fiind coordonatori teritoriali ai Convenției Primarilor, de
altfel și singurii din România, iar Agenția Locală a Energiei Alba fiind agenție de energie - suport
al Convenției Primarilor.
Strategia Județ ului Alba în domeniul energiei 2018-2023 menționează funcționarea
ANERGO - Observatorul Energetic Regional Alba, primul de acest fel din România, înființat sub
tutela ALEA, este un instrument de lucru eficient care oferă tuturor autorităților locale semnatare
ale CoM din Județul Alba posibilitatea accesului gratuit la bazele lor de consumuri energetice și
de emisii echivalente de CO 2 , în condiții de confidențialitate și de calitate a acestor date. La
nivelul județului 14 autorități locale și 6 furnizori de date energetice au semnat acorduri de
cooperare cu ANERGO, având astfel acces la baza de date cu consumuri energetice proprii (clădiri
municipale) precum și o imagine, pe baza unor indicatori energetici relevați, a consumurilor din
sectorul clădirilor terțiare, sectorul rezidențial, serviciile de utilități publice, flota municipală.
Observatorul energetic ANERGO face parte din rețeaua europeană de observatoare regionale
pentru energie și climă - ENERGee Watch, ceea ce conferă avantajul schimbului de
experiență/exemple de buna practică europeană în domeniul colectării și prelucrării bazelor de
date energetice și de emisii aferente.
Asigurarea energie din surse alternative pentru patru clădiri publice din municipiul Alba
Iulia și inițiativa lansată Alba Iulia – Smart City 2018 întregesc tablul activităților implementate
în județul Alba în domeniul energiei.
5.5.2. Rețele de conducte magistrale de gaz
Anuarul statistic al județului Alba editat 2019 prezintă date privind localitățile conectate
la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, lungimea simplă a conductelor de distribuție și volumul
de gaze naturale distribuit. In perioada 2013-2018, numărul de localități conectate a rămas
constant, 32 de localități, 8 localități urbane și 24 localități rurale24, în schimb se înregistrează
creșteri a lungimii simple a conductelor de la 1350.5 în 2013 la 1423 km în 2018 și a volumului
de gaze naturale distribuite de la 150756 mii mc în 2013 la 154369 mii mc în 2018. Consumul
casnic a crescut în aceeași perioadă de la 70446 mii mc. la 72750 mii mc.
Alimentare: Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor de pe teritoriul județului
Alba se face din câmpurile gazifere ale Transilvaniei25, singurul bazin de sedimentare din România
şi printre puținele din lume în care s-au descoperit numai acumulări de gaze, în principal metan,
la care se adaugă proporții foarte reduse (sub 2 %) de fracții superioare. Din grupul sudic face
parte și câmpul gazeifer Tăuni (sursa:Prof. dr. ing. Lazăr AVRAM Director Departamentul
Inginerie de Petrol și Gaze, UPG Ploiești).

Din total suprafață a județului Alba, aproximativ 42,5% o ocupă UAT-uri unde există rețele de distribuție a gazelor naturale
(sursa: Strategia județului Alba în domeniul energiei 2018-2023).
25 Structurile gazeifere din Bazinul Transilvaniei sunt în număr de 72: Beudiu; Enciu; Puini; Buza; Fântânele;
Sărmăşel; Crăieşti—Ercea; Bozed; Sînmartin; Ulieş; Şincai; Grebeniş; Zăul de Cîmpie; Săulia; Dobra; Luduş; Sînger;Iclănzel;
Vaidei; Săuşa; Bogata; Lechinţa—Iernuţ; Cucerdea; Delenii (Saroş); Cetatea de Baltă; Bazna; Tăuni; Lunca; Păingeni;
Voivodeni; Ibăneşti; Dumbrăvioara; Talea; Ernei; Tîrgu Mureş;Corunca; Acăţari; Miercurea Nirajului; Dămieni; Măgherani:
Ghineşti—Trei Sate; Suveica; Sîngeorgiu de Pădure; Cuşmed; ilitelnic; Laslăul Mare; ProdSeleuş; Şoimuş; Nadeş; Firtuşu;
Tărceşti; Benţid; Chedia; Eliseni: Cristuru; Brădeşti; Beia; Buneşti— Criţ; Daia—Telina; Noul Săsesc; Copşa Mică; Petiş:
Vîrghiş: Ruşi; Ilim-bav; Pipea; Porumbenii Mici; Chedia-Est; Simioneşti; Medişor.
24
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Transport: Transportul gazelor naturale prin conducte magistrale pe teritoriul județului
se realizează de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Sucursala
de transport gaze naturale, are în componență un număr de 9 regionale, fiecare dintre acestea
desfășurându-și activitatea pe teritoriul mai multor județe.
Regionalele au în componență mai multe sectoare (formații operative de lucru) și stații
de comprimare a gazelor. Pe teritoriul județului se regăsesc două sectoare respectiv sectorul Alba
Iulia și sectorul Târnăveni. Rețeaua de conducte magistrale 26 ce asigură alimentarea cu gaze
naturale se desfășoară pe traseele:
• Limita cu județul Sibiu – Jidvei – Șona – Blaj – Crăciunelu de Jos - Teiuș - Alba
Iulia - Vințu
• de Jos - Limita cu județul Hunedoara.
• Crăciunelu de Jos – Ciugud – Vințu de Jos – Limita cu județul Hunedoara.
• Limita cu județul Cluj – Războieni – Ocna Mureș – Mirăslău – Aiud.
• Alba Iulia – Meteș – Zlatna.
Figura 15 - Sistemul Național de Transport Gaze Naturale

Sursa: TRANSGAZ-Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze
Naturale 2019-2028
Județul Alba este străbătut de trei conducte magistrale de gaze naturale magistrale VEST
1, VEST 2 și VEST 3, aparținând Sistemului Național de Transport al gazelor naturale. Din
conductele de transport prin racord și stație de predare sunt alimentate următoarele unități teritorial
administrative:
• municipii și orașe: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș, Teiuș și Zlatna
• comune: Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cetatea de Baltă, Ciugud, Crăciunelu de Jos,
Galda de Jos, Ighiu, Jidvei, Lunca Mureș, Mirăslău, Mihalț, Rădești, Săliștea,
Conductele magistrale prin care se realizează vehicularea gazelor naturale au diametre între 6 şi 48 de ţoli iar presiunea de
până la 52 bar (sursa: PAAR județul Alba 2016)
26
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Săsciori, Sâncel, Sântimbru, Șibot, Stremț, Șibot, Șona, Unirea, Valea Lungă și
Vințul de Jos
Orașele Aiud și Ocna Mureș sunt alimentate prin două conducte de transport din
magistralele județului Cluj. Din localitate Vințul de Jos se ramifică o conductă magistrală, cu
diametrul de 16’’, care alimentează cu gaze municipiul Sibiu. Zona muntoasă este defavorizată,
investițiile în infrastructură fiind considerabil mai mari în acest caz, nefiind atractive pentru
investiții noi (sursa : Strategia județului Alba în domeniul energiei 2018-2023).
Figura 16 - Proiecte Strategice pentru perioada 2019-2028

Distribuție: Distribuția cu gaze naturale a consumatorilor la nivelul U.A.T-urilor se
realizează de către Delgaz Grid SA ca cel mai mare operator și CPL Concordia Filiala Cluj
România pentru comunele Cricău, Galda de Jos și Stremț cu o lungime aproximativă a rețelelor
de 93 km. Prin stațiile de reglare – măsurare (SRM) se reduce presiunea și se distribuie
consumatorilor. Din datele furnizate de către S.C. E Delgaz Grid SA, numărul de localități cu rețea
de distribuție a gazelor naturale este de 105 localități, lungimea rețelei de distribuție a crescut, dar
în același timp a scăzut volumul de gaze naturale distribuite27.
Lungimea de distribuție a gazelor naturale în județul Alba a fost de 1387,5 km din care
municipii și orașe 772.8 km28. Volumul total al al gazelor naturale distribuite a fost de 153068 mii

Referitor la scăderea volumului de gaze naturale distribuite trebuie menționat faptul că o influență mare a avut și contorizarea
individuală a tuturor consumatorilor și în special a consumatorilor casnici.
28Față de anul 2010 se înregistrează o creștere de cca 7,5%.
27
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mc din care municipii și orașe 126293 mii mc. Pentru uz casnic au fost distribuiți 74712 mii mc
din care 60110 mii mc în municipii și orașe29 (sursa INSSE 2017).
Figura 17 -Rețeaua de distribuție a gazelor naturale

Sursa: planșă proprie, prelucrare date INS Tempo online (2018)
5.5.3. Rețele de transport a energiei electrice
Alimentare: Alimentarea cu energie electrică a județului Alba se face din sistemul
energetic național (SEN), prin stațiile de transformare, și linii de transport de transport de 400Kw,
220KV și de distribuție de 110 KV. Liniile de transport de 400KV care traversează teritoriul
județului însumează 41,1 km, acestea fiind pe direcția Iernut - Sibiu și Mintia –Sibiu - Sud.
Surse: Sursele de energie electrică sunt amplasate în U.A.T-urile Șugag (putere instalată
2x75MW), Gâlceag (putere instalată 2x75 MW), Săsciori (putere instalată 2x22 MW), Petrești
(putere instalatăx2+0.35 MW), Ocna Mureș (putere instalată 14MW), Blaj (putere instalată 4
MW). Liniile prin care debitează în SEN sunt de 220KV Șugag-Alba Iulia, 220KV Gâlceag -Alba
Iulia, 110 KV Sebeș-Săsciori și 110KV Sebeș-Petrești (sursa PAAR 2016-anexa 27).
Linii de 220KV care traversează județul sunt și Iernut-Cluj, Cluj-Aiud-Alba Iulia, MintiaAlba Iulia, Gâlceag -Alba Iulia și Șugag-Alba Iulia.
Figura 18 - Rețeaua Electrică de Transport (SEN)
29

sursa: https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatile_privind_utilitatea_publica_de_interes_local_in_anul_2017.pdf
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Sursa: Plan de dezvoltare a RET 2018-2027
Distribuție30:Principalul furnizor de energie electrică în Județul Alba este „Electrica
FurnizareTransilvania Sud” SA prin Agenția de Furnizare a Energiei Electrice - AFEE Alba.
Operatorul de distribuție al energiei electrice este Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice SDEE Alba care răspunde de funcționarea instalațiilor energetice proprii în condiții de calitate,
siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător.
Instalațiile energetice din patrimoniul SDEE Alba constau in linii electrice aeriene sau
subterane cu tensiuni de funcționare de 110 kV, 20 kV, 6 kV și 0,4 kV, precum și stații de
transformare 110 kV /MT, posturi de transformare MT/0,4 KV și grupuri de măsură a energiei
electrice. Energia electrică intră în instalațiile SDEE Alba la tensiuni de 110 kV și de 20 kV și este
distribuită la tensiuni de 110 kV, 20 kV, 6 kV și 0,4 kV, în funcție de necesitățile consumatorilor
de energie.
Energia electrică distribuită este necesar să satisfacă cerințele de calitate stabilite prin
standardul de performanță al serviciului de distribuție atât din punct de vedere al continuității cât
și al parametrilor (frecvență, tensiune, curbe de tensiune). Nivelul calității energiei electrice
distribuite depinde atât de starea instalațiilor din rețeaua de distribuție cât și de starea instalațiilor
consumatorilor.
Distribuția energiei electrice, din stațiile de transformare la consumatori se realizează prin
rețele de 20 KV, aeriene pe stâlpi de beton între localități și în localitățile rurale, precum și în
zonele periferice ale localităților urbane, în lungime totală de 1959,8 km și prin cablu subteran, în
general în localitățile urbane, în lungime totală de 293,2 km la 975 posturi de transformare aeriene
sau în construcție zidită, care însumează o putere instalată de 183,87 MVA (sursa PATJ Alba).
Din punct de vedere al consumului, consumul specific de energie electrică pe locuitor a
cunoscut un trend crescător de la cca. 1,36 MWh/locuitor în anul 2000 la cca. 2,07 MWh/locuitor
în anul 2009, trendul devenind descrescător în perioada crizei economice. După aceasta, tendința
ascendentă a consumului a fost menținută, ajungându-se la un consum specific de 2,77

30

sursa: Strategia județului Alba în domeniul energiei 2018-2023
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MWh/locuitor în anul 2016 la nivelul Județului Alba. Sectorul casnic are o pondere în consumul
final de energie electrică din județ de 18,1%.
Creșterea consumului a generat necesitatea realizării de proiecte. Principalele lucrări
privind creșterea securității energetice a Județului Alba finalizate înintervalul 2014 – 2016,
conform datelor Electrica SDEE Alba au fost:
• Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene -LEA de
o,4kV: 195km;
• Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene -LEA de 20kV:
11,6km
• Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice subterane – LES de
0,4kV:14 km
• Modernizare branșamente de 0,4 kV: 3860 buc
• Modernizare posturi de transformare (PTA+PTZ): 21 buc;
• Înlocuire transformatoare pentru reducerea pierderilor de energie: 218 buc;
• Electrificare cătune Goașele si Bocșitura: 2,2 km LEA mt; 10,95 km LEA jt; 1 PTA 6/1 kv-40 kVA;
• 4 PTA -1/0,4 kv-16 kVA;
Lucrările privind modernizarea infrastructurii rețelelor de distribuție în Județul Alba
planificate pentru intervalul 2017-2020 (sursa Electrica SDEE Alba) sunt:
• Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene - LEA de
o,4kV: 168 km;
• Modernizări și mărirea gradului de siguranță la linii electrice aeriene -LEA de 20kV;
• Modernizare branșamente de 0,4 kV: 3345 buc;
• Modernizare posturi de transformare (PTA+PTZ): 10 buc;
• Implementare sistem de contorizare inteligent - „smart metering” în Municipiul Alba
Iulia;
Un alt aspect de subliniat este acela că există încă locuințe neelectrificate în Județul Alba. Cel
mai mare procent de gospodării neelectrificate revine zonei Munților Apuseni, din datele
deținute, la nivelul anului 2017 în jur de 1000 gospodării nu erau electrificate, conform datelor
furnizate de APL-urile din județ. Motivul lipsei racordării la rețeaua de distribuție a energiei
electrice a acestor gospodării este, în general, izolarea locuințelor, de obicei grupate în cătune
cu număr mic, distanța mare față de rețeaua de distribuție implică costuri foarte mari pentru
extinderea rețelei și care nu pot fi amortizate prin consumul previzionat de energie. Trebuie
menționat faptul ca nu toate locuințele neelectrificate din județ au destinația de locuințe
permanente, multe fiind de fapt locuințe temporare sau sălașuri folosite doar pe timp de vară.
Situația satelor/cătunelor care încă mai au locuințe neelectrificate pentru Județul Alba la nivelul
anului 2017 este prezentată în continuare.(sursa: Electrica SA (SDEE)
Tabel11-Situația privind numărul de gospodării neeletrificate în Județul Alba (2017)
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7

UAT
Municipii/orașe
AIUD
ABRUD
BAIA DE ARIEȘ
CÎMPENI
CUGIR
TEIUȘ
ZLATNA

Total nr. de
gospodării
neelectrificate
34
6
21
30
5
6
32

Nr.
crt.

23
24
25
26
27
28
29

UAT (cont.)
Comune (cont.)
HOREA
IGHIU
ÎNTREGALDE
METEŞ
MIHALŢ
MIRĂSLĂU
MOGOŞ

Total nr. de
gospodării
neelectrificate
43
70
22
14
2
20
13
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Comune
ALBAC
ARIEŞENI
AVRAM IANCU
BISTRA
BUCERDEA
GRÎNOASĂ
BUCIUM
CENADE
CERGĂU
CERU-BĂCĂINŢI
CIURULEASA
CRICĂU
FĂRĂU
GALDA DE JOS
GÎRDA DE SUS
HOPÎRTA
Total pe coloană
TOTAL GENERAL

14
8

30
31
32

NOŞLAC
OCOLIŞ
POIANA
VADULUI

3
30
3

30
12
78

33
34
35

PONOR
POŞAGA
RÎMEŢ

3
5
63

1
8
20
14
2
5
3
50
44
5
452

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

SĂLCIUA
SĂSCIORI
SCĂRIŞOARA
ŞPRING
SÎNCEL
ŞUGAG
VADU MOŢILOR
VALEA LUNGĂ
VIDRA
VINŢU DE JOS

11
169
28
10
7
5
6
22
7
20
576
1.028

Sursa: Electrica SA (SDEE)
5.6. Infrastructura de telecomunicații
5.6.1. Rețele de telefonie
În zonele geografice accesibile suportul fizic utilizat ca mediu de transmisie pentru
comunicații este cel format din cabluri de telecomunicații de cupru sau fibră optică iar în zonele
geografice greu accesibile comunicațiile fiind asigurate cu prin intermediul undelor radio.
Principalele rețele de telecomunicații sunt amplasate subteran în lungul drumurilor de acces spre
zonele urbane.
Echipamentele de telecomunicații din cadrul județului Alba sunt interconectate între ele,
supravegherea, operarea și administrarea acestora fiind asigurata de la distanță din centrul de
management Regional cât și cel Național. Volumul activități de telefonie fixă conform datelor
prezentate de INS/DRS Alba este reflectă în tabelul nr. 11, după cum urmează:
Tabel 12-Volum activități de telefonie fixă
Categorii de activități de telefonie

Conexiuni în rețeaua telefonică fixă
Convorbiri telefonice realizate în
rețeaua telefonică fixă-trafic național
Convorbiri telefonice realizate în
rețeaua telefonică fixă-trafic
internațional

Unități
de
măsură
min.
mii
mil.
minute
mil.
minute

Ani

2010
70,7
79.8

2011
72,5
63,3

2012
67,4
51,5

2013
74,3
42,2

2014
68,5
47,9

2015
69,6
29,5

2016
64,8
23,2

2017
65,8
18,3

2018
62,7
14,5

3,1

3,5

3,6

7,5

4,6

4,4

3,7

2,7

2,4

Sursa: INS/DRS Alba (2018)
Tabelul arată o scădere a ponderii conexiunilor solicitate de abonați la telefonia fixă cu
8% și o reducere drastică cu cca 85% a minutelor de convorbire, trafic național, în rețeaua fixă,
scădere datorită dezvoltării telefoniei mobile.
Telefonia mobilă în județ este reprezentată prin rețelele de telefonie mobilă GSM –
ORANGE, TELEKOM, VODAFONE, DIGI MOBILE. Gradul de acoperire este influențat de
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relieful montan care nu permite semnal în toate perimetrele județului. Cei patru operatori
menționați oferă servicii de telefonie mobilă 2G, 3G, 4G și 4G+, stabilit de operator și zonă.
Din punct de vedere spațial, cele mai bine acoperite sunt zonele urbane aflate de-a lungul
DN 1, pe coridorul Mureșului pornind de la limita de nord a județului către județul Cluj și
continuând spre sud către Aiud-Alba Iulia-Sebeș-Cugir. Din acest coridor sunt identificate
ramnificații la est către Ocna Mureș și Blaj și la vest către Zlatna-Abrud pe DN74. Al doilea
coridor acoperit de operatorii de telefonie mobilă este cel desfășurat de-a lungul râului Arieș și al
DN75 , pornind de la limita județului Cluj, în partea de nord, până la Câmpeni de unde se ramifică
la vest către comuna Avram Iancu și la nord-vest către comuna Arieșeni.
Zona montană din vestul județului este mai slab acoperită sau prezintă lipsa de semnal.
Aceste zone sunt mai slab populate, dar în perspectiva dezvoltării turismului montan, este necesară
acoperirea cu semnal a acestor zone. Pentru verificarea semanlului se poate vizita siteul ANCOM
https://aisemnal.ro/home Hărțile de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă pe teritoriul județului
Alba este prezentată în figurile următoare, după operatori în odinea alfabetică:
Figura 19 - Rețea DiGi Mobile

Sursa: https://www.nperf.com/ro/map/RO/686578.Alba-Iulia/7539.DiGiMobile/signal/?ll=46.04844932848388&lg=23.076782226562504&zoom=9

Figura 20 - Rețea Orange
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Sursa: https://www.nperf.com/ro/map/RO/686578.Alba-Iulia/171614.OrangeMobile/signal/?ll=46.04844932848388&lg=23.076782226562504&zoom=9

Figura 21 - Rețea Telekom

Sursa: https://www.nperf.com/ro/map/RO/686578.Alba-Iulia/4245.Telekom-

Mobile/signal/?ll=46.052261726593485&lg=23.090515136718754&zoom=9
Figura 22 - Rețea Vodafone
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Sursa: https://www.nperf.com/ro/map/RO/686578.Alba-Iulia/171617.VodafoneMobile/signal/?ll=46.052261726593485&lg=23.090515136718754&zoom=9

Tabel 13-Furnizorii de rețele și servicii de comunicații autorizați de ANCOM în
județul Alba (2017)
Nr.
crt.

Denumire

U.A.T.

Tipuri de Rețele/Servicii
furnizate

Aiud

A1, B4, B5

Baia de Arieș

A1, B4, B5

1

DIGITAL NET S.R.L.

2

S.C. ELECTRO MONTANA S.R.L.

3

S.C. ELECTROSIM S.R.L.

Sântimbru

A1, A4, B1, B2, B3, B4, B5

4

S.C. EUTELSAT S.R.L.

Alba Iulia

A1, A4, B1, B2, B3, B4, B5

5

S.C. PRONTO TAXI S.R.L.

Sebeș

A3, B6

6

S.C. RADIOTEL ALBA S.R.L.

Alba Iulia

A3, B6

7

S.C. SONISAT S.R.L.

Lupșa

A1, B4, B5

8

S.C. TERAINFO S.R.L.

Cugir

A1, B4

9

STAR NET ALBA S.R.L. (FOSTA
S.C. INTERTRADEX S.R.L.)

Alba Iulia

A1, B1, B3, B4, B5

Sursa: STRATEGIA JUDEȚULUI ALBA PRIVIND DEZVOLTAREA SEVICIILOR
COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE2018-2023
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5.7. Iluminatul public
Capitolul privind iluminatul public pune accent pe prezentarea consumuri în zonele
urbane și rurale, ca factor crucial în identificarea dezvoltării socio-economice a județului. Tendința
generală a fost de creștere, situație prezentată în tabelul nr. 11. Dinamica consumului este
influențată de pe de-o pare de nevoia de a asigura condițiile dezvoltării urbane, atragerea de
investiții, dezvoltarea turismului, atractivitate spațiului public și a clădirilor și ansamblurilor
urbanistice cu valoare de patrimoniu.
Creșterea consumului este urmarea firească a urbanizării, ceea care a determinat o
extindere rețelei de iluminat în anumite cartiere, a unei noi percepții asupra spațiului public din
punct de vedere al atractivității, deschiderii către viața socială dar și de asigurare ai siguranței
cetățenilor: Acest fenomen s-a petrecut în Alba Iulia, Sebeș, Aiud. Cel mai mare consum specific
pentru iluminat seînregistrează în municipiul Sebeș, iar cel mai mic în orașele Baia de Arieș,
Zlatna și Abrud.In același timp datorită măsurilor de eficientizare energetică, se manifestă și o
reducere a consumului în urma realizării unor lucrări asupra rețelelor de iluminat prin înlocuirea
corpurilor de iluminat cu unele cu consum redus de energie, așa cum s-a realizat în Blaj, Zlatna și
Cugir31.
Tabel 14-Consum iluminat public stradal(MWh)
Municipii
și Oraș

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alba Iulia

2308

2830

2839

2865

3198

3482

3423

3485

Aiud

1025

1122

1128

1137

1081

1100

1125

1191

Blaj

780

1146

1153

1166

1154

788

479

486

Sebeș

1856

2153

2160

2180

2283

2249

2207

2328

Abrud

195

229

229

218

167

192

180

185

Baia de
Arieș

45

116

117

119

121

115

143

134

Câmpeni

240

204

203

205

206

193

206

228

Cugir

475

533

535

540

469

449

420

416

Ocna M.

276

513

514

519

566

604

606

626

Teiuș

239

366

367

371

413

386

409

457

Zlatna

201

283

284

285

302

315

215

207

Sursa: S.D.E.E.Alba, 2017

Municipiul Blaj și orașul Zlatna care și-au modernizat sistemele de iluminat trecând la corpuri cu LED și reducându-și astfel
semnificativ consumul de energie (cu peste 40%) în condițiile creșterii numărului de corpuri de iluminat
31
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Tabel 15-Evoluția consumului specific de energie electrică în sistemul de iluminat
public, în perioada 2009-2016, în municipiile și orașele județului Alba

Indicator
(kwh/corp, an)

Număr
corpuri de iluminat

Indicator
(kwh/corp, an)

Consum iluminat
(MWh)

2016

Număr
corpuri de iluminat

Consum iluminat
(MWh)

Indicator (kwh/corp,
an)

2015

Număr
corpuri de iluminat

Consum iluminat
(MWh)

Indicator (kwh/corp,
an)

Oraș

2014

Număr corpuride
iluminat

Consum iluminat
(MWh)

2009

Alba
Iulia

2308

3783

610

3482

5203

669

3423

5927

578

3485

6120

569

Aiud

1025

1265

810

1100

2070

531

1125

2070

543

1191

2070

575

Blaj

780

1150

678

788

2000

394

479

2000

240

486

2000

243

Sebeș

1856

1725

1075

2249

2080

1081

2207

2163

1020

2328

2234

1042

Abrud

195

497

392

192

590

325

180

590

305

185

590

314

Baia de
Arieș

45

527

85

115

500

230

143

510

280

134

534

251

Cîmpe
ni

240

390

615

193

614

314

206

614

336

228

671

340

Cugir

475

2500

190

449

1914

234

420

1932

217

416

2035

204

Ocna
Mureș

276

762

362

604

1250

483

606

1250

485

626

1250

501

Teiuș

239

678

352

386

780

495

409

813

503

457

934

489

Zlatna

201

1000

201

315

705

447

215

1623

132

207

1623

128

Sursa: S.D.E.E. Alba, 2017
Tabel 16-Situația existentă privind Gradul de acoperire cu iluminat public stradal
în mediul urban
Nr. populație/
localitate

Lungime rețea
iluminat public
-km-

Nr.
crt

UAT

Operator

Grad de
acoperire
-%-

1
2

Abrud
UAT Aiud

5.472
26.091

26,50
96,25

3

Alba Iulia

74.425

180,55

4
5

Baia de Arieș
Blaj

4.026
20.929

18,40
77,90

Primăria - serviciu
SPAPL, Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.
9
S.C. FLASH LIGHTING SERVICES
S.A., București
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare

6

Câmpeni

7.564

24,65

SC Electrica Furnizare

90%

7

Cugir

26.445

93,25

SC Electrica Furnizare

95%

8
9
10

Ocna Mureș
Sebeș
Teiuș

14.462
32.481
7.412

56,15
71,15
32,75

Delgaz Grid
SC Electrica Furnizare-Sebeș
SC Electrica Furnizare

90%
90%
90%

11

Zlatna

7.937

43,24

În curs de modernizare

80%

75%
90%
87,5%
90%
100%

Sursa: S.D.E.E. Alba, 2017
Situația existentă privind Gradul de acoperire cu iluminat public stradal în mediul rural
este prezentată în anexa 10.
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Figura 23 - Gradul de acoperire a serviciului de iluminat stradal public în județul
Alba (2017)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date Strategia de dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilități publice în județul Alba 2018-2023
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Concluzii, probleme/disparități și tendințe
Concluzii generale
• Infrastructura tehnico-edilitară a județului, prin implementarea proiectelor depuse
și finanțate pe perioada 2007-2013 și 2014-2020, s-a dezvoltat în ultima perioadă
de programare 2014-2020. Rezultatul implementării proiectelor și continuarea
procesului de extindere și de modernizare a sistemelor tehnico-edilitare reprezintă
unul din vectorii creșterii atractivității teritoriului și implicit al calității vieții și al
dezvoltării socio-economice a județului Alba.
• Infrastructura tehnico-edilitară a solicitat și va solicita în continuare realizarea
unei bune coordonări între diversele instituții cu responsabilități în realizarea de
investiții și de îmbunătățire a serviciilor de operare și întreținere a fiecărei
componente din cadrul infrastructurii.
• In conformitate cu OUG nr. 57/2019, consiliul județean împreună cu consiliile
locale asigură potrivit competențelor și în condițiile legii, implementarea de
servicii comunitare de utilitate publică de interes județean. Sistemele de transport
și de distribuție gaze naturale și energie electrică și telecomunicații, de o
importanță crucială în dezvoltarea localităților, sunt planificate și implementate
de companii private după programe și priorități de dezvoltare proprii, ceea ce
solicită o bună coordonare dintre administrațiile publice locale și aceste firme.
• Eforturile realizate până în prezent de consiliul județean în parteneriat cu
consiliile locale și sectorul privat au condus la o creștere a masei economice
datorată atractivității peisajului urban și rural prin valorificarea patrimoniului
construit și punerea în circuit economic a terenurilor degradate sau nefolosite,
ceea ce implicit a condus la creșterea numărului de abonați pentru consum public
și privat de gaz, electricitate și telecomunicații. In acest sens Strategia de
dezvoltarea a județului pentru perioada de programare 2021-2027 reprezintă, în
etapa de formulare, o platformă de negociere a dezvoltării județului între factorii
locali, publici și privați, interesați.
Probleme/disparități
Probleme Alimentare cu apă și canalizare

1. Unele conducte de aducțiune au un grad de uzură ridicat;
2. In zonele rurale sistemul de alimentare cu apă este predominant individul din surse izvoare
și fântâni; Lipsa de rezervoare de înmagazinare;
3. Rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de consum, iar
unele sunt vechi și au grad ridicat de uzură;
4. stațiile de tratare sunt dotate cu motoare cu eficiență energetică redusă;
5. Pierderi de apa în sistemele de alimentare cu apă;
6. Intreruperea furnizarea apei potabile datorită unor avarii în rețele de alimentare;
7. Avarii la stații de pompare a apei potabile;
8. Calitate necorespunzătoare a apei potabile în zonele rurale. Nu există certificări privind
calitatea actuală a surselor de apă individuale (fântâni, izvoare, ape curgătoare) utilizate de
către localnicii satelor din Munţii Apuseni;
9. Grad redus de contorizare a consumului de apă;
10. In zonele rurale nu există rețea de canalizare a apelor uzate;
11. Conductele de canalizare au un grad de uzură ridicat (cotă mărită de infiltrații) ceea ce
duce la o întreținere dificilă și costisitoare;
12. In localitățile din mediul rural nu există staţii de epurare, deversarea apelor uzate
făcându-se direct în cursul unor ape;
13. Nu toate sistemele de colectare a apei
uzate au în punctul terminal o stație de tratare, ceea ce înseamnă că în acele cazuri apa uzată
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este deversată complet netratată în apele receptoare;
14. Unele stații de tratare sunt vechi nefind dotate corespunzător cu echipamente și instalații
care să asigure derularea procesului tehnologic în condiții de eficiență și siguranță;
15. Vechime și degradare a conductelor de canalizare şi a căminelor (blocare, înfundare);
16. Existența pe scară largă a latrinelor uscate în mediul rural, mai ales în satele din Munţii
Apuseni;
Disparități Alimentare cu apă și canalizare

1. Disparități între zone urbane și rurale în ceea ce privește accesul egal la alimentarea cu
apă a locuitorilor;
2. Disparități din punct de vedere teritorial, privind alimentarea cu apă între zona de est și
zona de vest a județului, cu o mențiune specială zona munților Apuseni;
3. Disparități privind calitatea apei pe care o consumă locuitorii munților Apuseni față de
alte unități administrativ teritoriale ale județului;
4. Disparități privind riscul de îmbolnăviri în zonele neechipate edilitar corespunzător;
Probleme acces la energie (energie electrică și gaz natural) și iluminat public stradal

1. Uzura fizică şi morală avansată a multor echipamente din staţiile şi posturile de
transformare;
2. Existenţa a 1304,2 km linii de joasă tensiune pe stâlpi de lemn, cu secţiuni de conductoare
în general subdimensionate faţă de consumurile actuale, şi cu lungimi foarte mari ale
circuitelor din post la ultimul consumator, ceea ce conduce la căderi de tensiune peste
limitele admise;
3. Existenţa unor localităţi şi a unor grupuri de gospodării neelectrificate;
4. Întreruperi neprogramate datorate cablurilor de alimentare cu energie electrică uzate și a
stâlpilor;
5. Nivel foarte scăzut de linii electrice subterane (LEA), în localitățile din mediul rural, dar
și urban;
6. Nu sunt utilizate surse de lumină cu eficiență luminoasă superioară, mai ales în mediul
rural;
7. Rețelele și echipamentele aferente iluminatului public, în general, sunt învechite și
prezintă un grad mare de uzură (circa 65%), fiind construite în perioada 1970-1980;
8. Uzura morală (circa 30%), a instalațiilor care sunt echipate cu aparataj produs în anii 1960;
9. In orașele și comunele din zona munților Apuseni nu există rețele de alimentare cu gaze
naturale din cauza reliefului și a dispersării localităților.
Disparități

1. Existența unor localități neelectrificate, mai ales în munții Apuseni;
2. Sistemului de alimentare cu gaze naturale se prezintă un grad de acoperire de 26 % la
nivelul județului Alba, cuprins între 0-71,22 % în mediul urban și între 0-98,80 % în mediul
rural. In orașele și comunele din zona munților Apuseni nu există rețele de alimentare cu
gaze naturale din cauza reliefului și a dispersării localităților;
3.In zona Munții Apuseni procentul pentru iluminat public stradal este de cca 50%;
4. Gradul de acoperire la iluminatul public stradal este de inegal între zonele urbane și cele
rurale;
Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
• Reducerea disparităților teritoriale existente în sectoarele analizate cu măsuri ce
țintesc reducerea punctelor slabe și valorificarea oportunităților, prin asigurarea
accesului populației la serviciile de utilități publice în localitățile din județul Alba
reprezintă tendința de dezvoltare a județului. In situația în care costurile de
conectare a U.A.T-urilor ridicate, analizarea fezabilității folosirii de surse de
energie regenerabilă este o direcție de urmat în zone cu potențial turistic ridicat.
• Apă potabilă și canalizare: (1). Realizarea de noi surse de captare, depozitare și
aducțiuni; (2). Extinderea rețelelor de canalizare și reabilitarea tronsoanelor cu
grad avansat de uzură dar și a echipamentelor uzate; (3). Realizarea de stații de
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•
•

epurare în mediul rural; (4). Realizarea de rețele pentru ape pluviale, inexistente
în mediul rural, dar și în orașele mici,
Gaz natural: Conectarea U.A.T.-urilor neacoperite cu serviciu de alimentare cu
gaze naturale în zona Munților Apuseni, dar și a localităților rurale de câmpie,
care în prezent nu au acces la rețeaua de distribuție gaze naturale.
Energie electrică și iluminat public: (1). Retehnologizare stația 220/110 kV/MT
Alba Iulia; (2). Înlocuirea cablurilor de alimentare cu energie electrică uzate, a
stâlpilor și a corpurilor de iluminat învechite. (2). Folosirea de aparate și
echipamnete cu eficiență energetică ridicată; (3). Extinderea procesului de
contorizare a consumurilor.
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Anexe
ANEXA 1 - INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APĂ A JUDEȚULUI
ALBA: sisteme, surse, beneficiari
Nr.
crt

Sistem
zonal

0

1

1

Sistemul
Zonal Alba

Sursa de
alimentare

UAT-uri
deservite

2

Râul Sebeș apă de
suprafață

3

Localități
4

Obs
5

Alba Iulia

Alba Iulia
Bărăbanț
Micești
Oarda
Pâclișa

-Fir I - de la stația de tratare Petrești la
stația de pompare Galda cu L=35,1
km-zona inferioară.
-Fir II- de la stația de tratare Sebeșel la
stația de pompare Galda cu L=37,2
km-zona superioară.
-rezervă-2 fronturi de
captare din ape subterane- Bărăbanț

Sebeș

Sebeș
Lancrăm
Petrești
Răhău

-Fir II- de la stația de tratare Sebeșel la
stația de pompare Galda cu L=37,2 km

Aiud

Aiud
Aiudul de sus
Ciumbrud
Gâmbaș Păgida
Sâncrai

-ramificație zona Mureșului de la SP
Galda către Aiud și Ocna Mureș.
-rezervă front de captare din ape
subterane Măgina cu 7 puțuri forate
pentru Aiud.

Blaj

Blaj
Izvoarele
Mănărade
Petrisat
Spătac Tiur
Veza

-ramificație zona Târnavelor de la SP
Galda către Blaj

Ocna Mureș

Ocna Mureș
Uioara de Jos
Uioara de Sus
Cisteiu de
Mureș
Micoșlaca

-ramificație zona Mureșului de la SP
Galda(Fir II) către Aiud și Ocna Mureș.
-rezervă front de captare ape
subterane Lunca Mureșului pentru
Ocna Mureș.

Teiuș

Beldiu Coșlariu
Nou Teiuș

Berghin

Berghin
Ghirbom
Henig
Straja
Bucerdea
Grânoasă
Cenade

-ramificație zona Mureșului de la SP
Galda (Fir II) către Aiud și Ocna
Mureș.
-magistrală secundară: zona
Ciugud-Berghin

Bucerdea
Grânoasă
Cenade
Cergău
Mare
Cetatea de
Baltă
Ciugud

Cergău Mare
Cergău Mic
Lupu
Cetatea de
Baltă
Sântămărie

Câlnic

Ciugud
Drâmbar
Hăpria
Limba
Șeușa
Teleac
Câlnic

Crăciunelu
de Jos

Crăciunelu de
Jos

-ramificație din magistrala
de la SP Galda către Blaj
-magistrală secundară:
zona Târnava Mare
-magistrală secundară: zona
Târnava Mare
- magistrală secundară: zona
Târnava Mică
-magistrală secundară: zona
Ciugud-Berghin

-magistrală secundară:
zona Secașelor
-ramificație din magistrala
de la SP Galda către Blaj
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Cricău

Craiva
Cricău
Tibru

-magistrală secundară: zona IghiuCricău

Cut

Cut

Daia
Română
Fărău

Daia Română

-magistrală secundară:
zona Secașelor
-magistrală secundară:
zona Daia Română
-ramificație de la magistrala SP Galda
către
Ocna Mureș.

Galda de
Jos

Galda de Jos
Mesentea
Oiejdea

-magistralele I și II.

Gârbova

Gârbova
Reciu

-magistrală secundară: zona
Secașelor (CutȘpring)

Hopârta

Hopârta
Silivaș
Șpălnaca
Vama Seacă

-magistrală secundară: Zona
Lopadea Nouă

Ighiu

Ighiu
Bucerdea
Vinoasă
Șard
Bălcaciu Căpâlna
de Jos Feisa
Jidvei
Veseuș
Asinip
Băgău
Ciuguzel
Lopadea Nouă

-magistrală secundară: zona IghiuCricău

Mihalț
Obreja
Decea
Mirăslău
Căptălan
Copand
Găbud
Noșlac
Stâna de
Mureș

-ramificație din magistrala
Galda - Blaj.

Ohaba

Colibi
Ohaba
Secășel

magistrală secundară: zona CiugudBerghin

Pianu

Pianu de Jos
Pianu de Sus
Strungari

-magistrală secundară: zona Vințu de
Jos-Pianu.

Rădești

Leorinț
Meșcreac
Rădești

-ramificație din magistrala Galda-Aiud.

Roșia de
Secaș

Roșia de Secaș
Tău
Ungurei

-magistrală secundară: zona
Târnava Mare

Săsciori

Dumbrava
Săsciori
Sebeșel

-aducțiune de la barajul Obrejii
Căpâlnii.

Sâncel

Iclod
Pănade
Sâncel

- ramificație din Blaj.

Jidvei

Lopadea
Nouă

Mihalț
Mirăslău
Noșlac

Fărău

- magistrală secundară: zona
Târnava Mică

-magistrală secundară: Zona
Lopadea Nouă

-ramificație din magistrala de la SP
Galda către Ocna Mureș
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Sântimbru

Coșlariu
Dumitra
Galtiu
Sântimbru
Totoi

-magistrală secundară: zona IghiuCricău;
-ramificație din magistrala Alba IuliaGalda de Jos.

Stremț

Geoagiu de
Sus
Stremț

-ramificație din magistrala
de la SP Galda către Aiud și Ocna
Mureș.

Șona

Biia
Lunca
Târnavei
Sânmiclăuș
Șona

- ramificație din Blaj.

Șpring

Cunța
Drașov
Șpring
Șugag
Dobra
Mărtinie

-magistrală secundară:
zona Secașelor

Unirea

Inoc
Unirea

Valea Lungă

Glogoveț
Lodroman
Lunca
Tăuni
Valea Lungă
Câmpu Globii
Mereteu Pârâul
lui Mihai
Valea Goblii
Vurpăr

-ramificație zona
Mureșului de la SP Galda către Aiud și
Ocna Mureș.
-magistrală secundară: Zona
TârnavaMare;
-ramificație dinBlaj.

Șugag

Vințu de Jos

2

3

Sistemul
Zonal
Cugir

Sistemul
Zonal
Apuseni

-Râul Mare
Cugir.
-Râul Mic
Cugir
(rezervă)

-RâulArieș;
-pârâul
Buninginea;
-pârâul Valea
Cernită;
-2 izvoare
zona Vulcan

-izvor de suprafață-Dobra

-magistrală secundară: zona Vințu de
Jos-Pianu.

Cugir

Cugir
Vinerea

-râul Mare Cugir
-râul Mic Cugir (rezervă)

Blandiana

Acmariu
Blandiana

-râul Mare Cugir
-râul Mic Cugir (rezervă)

Săliștea

Săliștea
SălișteaDeal
Tărtăria

-râul Mare Cugir
-râul Mic Cugir (rezervă)

Șibot

Șibot
Balomiru de
Câmp
Sărăcsău
Abrud
Gura Cornei
Soharu
Avramești
Cocoșești
Coroiești
Jojei
Orgești
Valea Utului

-râul Mare Cugir
-râul Mic Cugir (rezervă)

Câmpeni

Câmpeni

-acumularea Mihoiești

Baia de
Arieș

Baia de Arieș

-Valea Hărmăneasa
-Valea Ciorii
-Izvorul Caprei

Bistra

Bistra
Dealu
Muntelui
Gârde
Hudricești
Lunca Largă
Șpring

-acumularea Mihoiești

Abrud

Avram
Iancu

-pârâul Buninginea;
-pârâul Valea Cernită;
-2 izvoare zona Vulcan.
-râul Arieșul Mic;

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

54

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice
Șugag

Șugag
Dobra
Mărtinie

-izvor de suprafață-Dobra

Unirea

Inoc
Unirea

-ramificație zona
Mureșului de la SP Galda către Aiud și
Ocna Mureș.

Valea Lungă

Glogoveț
Lodroman
Lunca
Tăuni
Valea Lungă
Câmpu Globii
Mereteu Pârâul
lui Mihai
Valea Goblii
Vurpăr
Zlatna
Feneș
Galați
Pătrângeni
Pirita Pârâul
Gruiului
Podu lui Paul
Suseni
Valea Mică
Meteș
Poiana
Ampoiului
Presaca
Ampoiului
Văleni

-magistrală secundară: Zona
TârnavaMare;
-ramificație dinBlaj.

Vințu de Jos

4

Sistemul
Zonal
Zlatna

-pârâul Feneș
-pârâul
Vâltori
-baraj Izvorul
Ampoiului

Zlatna

Meteș

-magistrală secundară: zona Vințu de
Jos-Pianu.

-pârâul Feneș
-pârâul Vâltori
-rezervă de la barajul Izvorul
Ampoiului

-baraj Izvorul Ampoiului

Sursa: Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice în județul Alba 2018-2023
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2

3

4

Aiud

Sebeș

Blaj

23,40

2,00

2,70

108,53

88,33

83,4

8

1994

1

5,8/5,8

1

10000

1987

1

13,3/13,3

1

5000

1987

1

2/2

1

5000

1975

1

8,3/8,3

2

1000

1965

1

8/8

1

200

1

5,6/5,6

2

100

1

7,8/7,8

1

120/120

1

6,7/6,7

1

1,9/1,9

1

2,9/2,9

1

2,8/2,8

1

2,2/2,2

5

1

2,8/2,8

1

14,2/14,2

9
5

-Front de captare
ape subterane
puțuri Bărăbanț
Bărăbanț
- surse de adâncime

1

2500

2003

1

60/35

2

1

2500

2003

1

10/7,2

1

1000

1968

1

2x4,4

1

1000

1974

1

2x30

1

200

2003

1

7,5

1

10000

1996

1

-

-

1

2500

1976

1

2500

1976

2

2500

1982

1

3,88

1

2

1000

1960

1

5

2

250

-

Abrud

24,15

19,48

2

1000

2008
20
10

1

15/11

1

6

Cugir

11,20

74,80

2

2500

1973

1

27,8

1

2

1000

1938

1

-

2

500

1956

1

6000

1974

1

5000

1974

1

1000

1990

1

7

2

750

1960

2

400

1960

7

4,77

56,48

10
-Front de captare
din
drenuriBărăbanț
- surse de adâncime

5

Ocna
Mureș

Surse
alternative

7

5000

Stații de
clorinaere (buc)

6

1

4

Capacitate
proiectată/
utilizată
-l/s-

265,33

Nr. buc.

3

0

An
construire

2

Alba Iulia

Capacitate
–mc-

1

1

Stații de
pompare

Rezervoare

Nr. buc.

0

Nr
.
crt
.

Rețele de distribuție -km-

UAT

Rețele de transport-km-

ANEXA 2: REȚELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE APĂ – MEDIUL
URBAN

-Frontul de
captare apă
subterană Măgina
format dintr-un
dren (Dn 500 mm,
L=205 m) și un nr.
de 7 puțuri forate
având capacitatea
de 30 l/s
(rezervă din surse
de adâncime

Alimentare cu
apă de la
Mihoiești prin
POIM 20142020
Captare apă de
suprafață Râul
Mic Cugir -este
în rezervă;

1
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Baia de
Arieș

0,34

9

Câmpeni

24,35

23,45

10

Teiuș

-

28,48

11

Zlatna

-

9,50

8

18,58

1

200

2000

1

200

-

2

100

-

1

2500

1984

2

100

1987

1

150

1985

2

500

1985

1

2500

1989

1

15/4

1

1

130/90

1

1

7

1

1

100/-

1

Alimentare cu
apă de la
Mihoiești prin
POIM 20142020 și prin alte
surse în
etapa 20202040.

Rezervă de la
barajul Izvorul
Ampoiului;

Sursa: UAT-uri, SC APA CTTA
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ANEXA 3: REȚELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE APĂ – MEDIUL
RURAL

1
Albac

2
6

3
1
1

2
3

Almașu Mare
Arieșeni

1,5

1

4

Avram Iancu

17,8

1

5

Berghin

36,4

1

200

1

6

Bistra

22,6

1
-

150
-

7

Blandiana

24,5

2

100

Capacitate
proiectată/
utilizatăl/s-

Capacitate
–mc4
20
10

Nr. buc.

0
1

Nr. buc.

Rezervoare

Rețele de
distribuție-km-

UAT

5
-

6

100

-

-

200

1

6,46/3

-

Operator

Alte surse

Stații de
clorinare -buc-

Stații de
pompare

Nr.
crt.

7

8
Rețea
proprie:Albac

-

Sursă proprie
Rețea proprie:
Arieșeni

1

1

SC APA
CTTA SA :
Avram Iancu,
Boldești,
Călugărești,
Coroiești,
Helerești,
Incești, Târsa,
Valea Utului,
Vidrișoara

2,8/2,8

1

SC APA CTTA
SA :
toatesatele

-

-

1

1

-

1

SC APA CTTA
SA :
Bistra, Dealu
Muntelui, Gârde,
Hudricești,
Lunca Largă,
Lunca Merilor
SC APA

9
Sursă
proprie:
celelalte sate
Sursă
proprie:
celelalte sate
Sursă proprie:
celelalte sate

Sursă proprie:
celelalte sate

Sursă proprie :

CTTA SA :

Ibru, Poieni,

Acmariu,

Răcătău

Blandiana

8

Bucerdea

13,7

-

-

2

3/2,5

1

Grânoas
ă

SC APA

Sursă proprie :

CTTA SA :

Cornu, Pădure,

Bucerdea

Pinca

Grânoasă

9

Bucium

-

1

100

-

-

1

Rețea proprie:

Sursă proprie:

Bucium,

celelalte sate

Ciuculești,
Lupulești, Poieni,
Valea Albă,
Valea Negrilesii,
Valea
Stălnișoara.

Cîlnic

9,5

1

300

1

/0,16

1

SC APA CTTA

Rețea

SA : Cîlnic

proprie:
Deal
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10

Cenade

10

2

50

1

2,75/-

1

SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA : Cenade

Capu Dealului,
Gorgan

11

Cergău

20

1

300

1

20

1

17,4

1

SC APA CTTA
SA
Cergău Mare,
CergăuMic,
Lupu

12

Ceru Băcăinți

13

Cetatea

-

-

-

-

-

-

15,3

1

300

-

-

-

Sursă proprie

de Baltă

SC APA CTTA SA :

Sursă proprie

Cetatea de Baltă,

Crăciunelu de Sus

Sîntămărie,
Tătârlaua

14

Ciugud

23,7

1

500

1

5,6/5,6

1

SC APA CTTA

-

SA
toatesatele

15

4,4

Ciuruleasa

1

16

1

21

1

4,7/4,7

-

-

-

Rețea proprie:

Sursă proprie:

Ciuruleasa,

celelalte sate

Mătișești
Rețea proprie:
Ciuruleasa,

Sursă proprie:
celelalte sate

Mătișești

16

Crăciunelu de

16

-

-

Jos
17

Cricău

21,8

1

200

-

-

-

SC APA

1

/0,16

-

CTTA SA

1

5,6/5,6

1

SC APA CTTA

-

SA toatesatele

18

Cut

9,4

1

300

1

2/2

1

2/0,36

1

SC APA

-

CTTA SA
:Cut

20

Daia Română

23,4

21

Doștat

7,9

1

600

1

3,44

1

1

200

1

-

1

SC APA CTTA SA

-

: Daia Română
SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA :

Dealu Doștatului

Boz,Doștat

22

23

Fărău

Galda de Jos

5

22,3

1

-

150

-

-

-

-

-

1

2

SC APA CTTA SA

Sursă proprie :

:

Heria, Medveș,

Fărău

Silea, Sînbenedict

SC APA CTTA SA

Sursă proprie :

:

Cetea, Galda de

Benic, Galda de

Sus, Lupșeni,

Jos, Mesentea,

Măgura, Poiana

Oiejdea

Galdei, Răicani,
Zagriș

24

25

Gârbova

Gârda de Sus

18,9

16,7

1

1

200

200

1

4/0,1

1

1

4/0,36

-

1

5,5

1

SC APA CTTA SA

Rețea proprie :

: Gârbova, Reciu

Cărpiniș

SC APA CTTA SA:

Sursă proprie:

Dealu Frumos,

celelalte sate

Ghețari,Hănășești,
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Gârda de Sus,
Gârda Seacă,
Mununa

1

26

Hopârta

19,9

1

50

100

1

4,7

1

8,8

1

2/2

1

1

SC APA CTTA SA

Sursă proprie :

:

Turdaș

Hopârta, Silivaș,
șpălnaca, Vama
Seacă

27
28

Horea

6,5

Ighiu

14,5

Rețea proprie:

1

600

1

4,7/4,7

2

Sursă proprie :

Horea

celelalte sate

SC APA CTTA

Sursă proprie:

SA :

Ighiel, Țelna

Bucerdea Vinoasă,
Ighiu, Șard

29

Întregalde

-

-

-

-

-

-

35,7

1

450

1

4,4

1

1

300

1

3

1

200

1

4,32

1

5,4

1

1,5

-

-

Sursă proprie:
toate satele

30

31

32

Jidvei

1

Livezile

Lopadea Nouă

16,4

160

1

-

Rețea proprie :

1

110

-

-

-

Izvoarele, Livezile,

1

60

-

-

-

Poiana Aiudului,

1

70

-

-

1

1

200

1

27,6

1

Vălișoara
SC APA CTTA SA

Sursă proprie :

: Băgău, Ciuguzel,

Asinip, Beța,

Lopadea Nouă

Cicard, Ocnișoara,
Odverem

33

Lunca Mureșului

14,7

1

240

1

5/3,08

Rețea proprie : Gura

1

5/3,08

Arieșului, Lunca
Mureșului

34

35

Lupșa

Meteș

Sat Mușca

5,97

SC APA CTTA SA

-

Rețea proprie

Valea Lupșii

Sursă proprie

Celelalte sate

SC APA CTTA SA

Sursă proprie :

Meteș, Poiana

celelalte sate

13,6

2

150

1

2/2

2

Ampoiului, presaca
Ampoiului, Tăuți,
Văleni

36

Mihalț

24,6

2

392

2

8,33/-

1

SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA :

Zarieș

Cistei, Mihalț,
Obreja

37

Mirăslău

12,8

2

50

-

-

1

SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA :

Cicău, Lopadea

Decea, Mirăslău

Veche, Ormeniș,
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Rachiș

38

Mogoș

10

1

240

-

-

-

Rețea proprie :

Sursă proprie :

Bîrlești,

celelalte sate

Mămăligani,
Mogoș, Poienile
Mogoș. Valea
Țupilor.

39

Noșlac

28,4

1

200

1

1,0/1,0

2

50

1

-/0,16

1

50

1

-/0,9

1

-/0,64

1

SC APA CTTA

Sursă proprie :

1

SA

Valea Ciuciului

Căptălan, Copand,
Găbud, Noșlac,
Stâna
de Mureș

40

Ocoliș

13,6

1
1

200

-

-

100

1

Rețea proprie :

Sursă proprie:

1

Ocoliș, Runc și

Vidolm

Lunca Largă,

41

Ohaba

18,4

1

200

1

3,5/3,5

2

SC APA CTTA SA

Sursă proprie

Colibi, Ohaba,

Măghierat

Secășel

42

Pianu

14,2

1
1

200
200

1
1

7,8/7,8
2,5/2,5

1

SC APA CTTA

Sursă proprie :

1

SA

Mărgineni, Plaiuri,

Pianu de Jos,

Purcăreți

Pianu de Sus,
Strungari

43

Poiana Vadului

1,8

1

10

-

-

-

Rețea proprie:

Sursă proprie:

Ponor

-

-

-

-

-

-

Poiana Vadului

celelalte sate

Sursă proprie:
în toate satele

44

Poșaga

11,3

1

200

-

-

1

Rețea proprie

Sursă proprie:

1

100

-

-

1

cișmele: Lunca,

celelalte sate

Poșaga de Jos,
Poșaga de Sus,
Orăști

45

Rădești

14,5

1

300

1

5/5

2

SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA

Șoimuș

Leorinț,
Meșcreac,
Rădești

46

13

Rimetea

1

80

-

-

-

1

200

-

-

-

Rețea proprie :

-

Colțești,
Rimetea,

47

Rîmeț

-

-

-

-

-

-

Sursă proprie :

-

toate satele

48

Roșia de Secaș

29,5

1

300

-

-

2

SC APA CTTA

-

SA : Roșia de
Secaș, Tău,
Ungurei

49

Roșia Montană

27

6

100

1

8,33/8,33

1

Rețea proprie :

Sursă proprie:

Cărpiniș,

celelalte sate

Balmoșești, Gura
Roșiei, Iacobești,
Ignătești,
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Țarina Vârtop.

50

Sâncel

18,4

1

300

1

4,16

1

1

11,66

1

SC APA CTTA
SA :
toate satele

51

Sălciua

20

1

100

-

-

1

Rețea proprie :

Sursă proprie:

Dumești, Sălciua de

celelalte sate

Jos, Sălciua de Sus,
Sub Piatră.

52

Săliștea

15,9

1
1
1

300

SC APA CTTA

Sursă proprie :

150

SA :

Mărgineni

1

1,39/1,39

1

Săliștea, Săliștea

100

Deal, Tărtăria

53

Săsciori

16,2

-

1

Rețea proprie :

2

50

2

28

SA:

Căpâlna, Laz,

200

Dumbrava,

Tonea, Pleși,

Săsciori, Sebeșel,

Loman

1

1

SC APA CTTA

Răchita

54

Scărișoara

-

-

-

-

-

1

Sursă proprie

-

55

Sântimbru

18,4

1

150

1

1,7/1,7

2

SC APA CTTA SA

Sursă proprie

1

50

-

-

-

-

-

SC APA CTTA

Sursă proprie:

SA:

celelalte sate

56

Sohodol

6,10

Gura Sohodol,
Lazuri, Sohodol

57

58

Stremț
Șibot

40,5

16,8

1

300

1

8,47/8,47

1

1

200

1

3,77/3,77

1

1

400

1

3,94/3,94

1

SC APACTTA SA

Sursă proprie

SC APA CTTA

Sursă

SA:

proprie:

Balomiru de câmp,

Băcăinți

Sărăcsău, Șibot

59

Șona

28,6

1

25

1

14/14

1

4,65/4,65

1

250

1

25,4/25,4

1

300

1

2,95/2,95

4

SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA :

Alecuș, Doptău,

Biia, Lunca

Valea Sasului

târnavei,
Sînmiclăuș,
Șona

60

Șpring

-

Sursă proprie :

1

-

Cunța, Carpen,

1

Carpenii de Sus,

1

Drașov, Șpring,
Vingard

61

62

Șugag

Unirea

16,6

28

2

1

675

500

1

7/7

1

SC APA CTTA SA

Sursă proprie :

:

Arți,Bîrsana,

Dobra, Mărtinie,

Jidoștina, Tău

Șugag

Bistra

SC APA CTTA

-

SA :
toatesatele

63

Vadu Moților

64

Valea Lungă

-

-

-

-

-

1

Rețea proprie:

4

SC APA CTTA

Vadu Moților

28,6

1

25

1

6,66/6,66

Sursă proprie:
celelalte sate
Sursă
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SA :
Glogoveț,

proprie :
Făget

Lodroman,
Lunca,Tăuni,
ValeaLungă

65

Vidra

66

Vințu de Jos

1

24

1

5/5

5

11

1

12/12

1

10,2/10,2

-

-

-

Sursă proprie

1

7/7

1

SC APA CTTA

Sursă proprie :

SA

celelalte sate

-

-

33,7

1

600

1

2,8/2,8

1

2,5/2,5

1

2,5/2,5

Cîmpu Globii,
Dealu Ferului,
Mereteu, Pârâul
lui Mihai, Valea
Goblii, Vințu
de Jos, Vurpăr

Sursa: UAT-uri, SC APA CTTA
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ANEXA 4 –Sisteme și surse de alimentare cu apă
Nr
crt
0
1

2

3

UAT

Localități

Sistem de alimentare

Sursă

Observatii

1
Albac

2
Albac

4
Izvoare de suprafață

5

Bărăști

3
Rețea stradală
-administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Budăiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cionești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Costești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dealul Lamasoi

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Deve

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

După Pleșa

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Fața Albacului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pleșești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Potionci

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Rogoz

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Rosești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Rusești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Sohodol

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tamborești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Almașu Mare

Individual

Fântâni-izvoare

Almașu de
Mijloc
Brădet

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cheile Cibului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cib

Individual

Fântâni-izvoare

Glod

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Nădăștia

Individual

Fântâni-izvoare

Arieșeni

Izvoare de suprafață

Programul POIM
2014-2020

Avramești

Rețea stradală
-administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Bubești

Individual

Fântâni-izvoare

Casa de Piatră

Individual

Fântâni-izvoare

Programul POIM
2014-2020
Programul POIM
2014-2020
Sistem individual

Cobleș

Individual

Fântâni-izvoare

Dealu Bajului

Individual

Fântâni-izvoare

Fata Cristesei

Individual

Fântâni-izvoare

Fața Lăpușului

Individual

Fântâni-izvoare

Programul POIM
2014-2020
Sistem individual

Galbena

Individual

Fântâni-izvoare

Programul POIM

Hodobana

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Izlaz

Individual

Fântâni-izvoare

POIM 2014-2020

Păntești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pătrăhăitești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poienița

Individual

Fântâni-izvoare

POIM2014-2020

Ravicești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

ȘteiArieșeni

Individual

Fântâni-izvoare

POIM 2014-2020

Sturu

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Almașu Mare

Arieșeni

Programul POIM
2014-2020
Sistem individual
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4

5

Avram Iancu

Bistra

Vanvucești

Individual

Fântâni-izvoare

POIM 2014-2020

Achimești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Avramești

Individual

Rețea

Sistem individual

Badai

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Boldești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Călugărești

Individual

Rețea-izvoare

Sistem individual

Căsoaia

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cindești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cirăști

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cirtulești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cocești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cocoșești

Individual

Rețea

Sistem individual

Coroiești

Individual

Rețea

Sistem individual

Dealu Crișului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dolești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Gojeiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dumăcești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Incești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Jojei

Individual

Rețea

Sistem individual

Mărtești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Orgești

Individual

Rețea

Sistem individual

Pătrutești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Plai

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pușelești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Stertești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Soicești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tîrsa Plai

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Maciului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Utului

Individual

Rețea

Sistem individual

Verdești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bistra

Individual

Aronești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bălești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ferești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Florești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Gura Izbitei

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Helești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Izbicioara

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Izbita

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Jurcuiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lupulești

Individual

Fântâni-izvoare

Măgura

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Muntari

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Petreni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poiana

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poieni

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

65

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice
Stălnișoara

Individual

Fântâni-izvoare

Vâlcea

Individual

Fântâni-izvoare

Valea Abruzel

Individual

Fântâni-izvoare

Valea Albă

Individual

Fântâni-izvoare

Valea Cerbului

Individual

Fântâni-izvoare

Valea Negrilesii

Individual

Fântâni

Valeam Poienii

Individual

Fântâni-izvoare

Valea Șesii

Individual

Fântâni-izvoare

Văleni

Individual

Fântâni-izvoare
Izvoare de suprafață
Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020
Sistem individual

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

9

Câlnic

Deal

10

Cenade

Capu Dealului

Rețea administrată de
primărie
Individual

Gorgan

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bolovănești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bulbuc

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ceru Băcăinți

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cucuta

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Curpeni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dumbrăvița

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Fântânele

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Groși

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Mare

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Viezuri

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

11

Ceru Băcăinți

12

Cetatea de
Baltă

Crăciunelu de Sus
Tătârlaua

Individual
Individual

Fântâni-izvoare
Fântâni-izvoare

13

Ciuruleasa

Bidigești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Bodrești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Boglești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Buninginea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ghedulești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Morărești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vulcan

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dealu
Doștatului
Heria

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Medveș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Sânbenedict

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Șilea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Benic

Individual

Fântâni-izvoare

Cetea

Individual

Fântâni-izvoare

Galda de Sus

Individual

Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020
Program PNDR
2014-2020
Program PNDR
2014-2020

14

Doștat

15

Fărău

16

Galda de Jos
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Lupșeni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Măgura

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poiana Galdei

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Răicani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Zagriș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

17

Gârbova

Cărpiniș

Izvoare de suprafață

18

Gârda de Sus

Dealu
Ordâncușii
Dobrești

Rețea administrată
deprimărie
Individual

Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020
Sistem individual

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Huzărești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Izvoarele

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Plai

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pliști

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Scoarța

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Snide

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Sucești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

19

Hopârta

Turdaș

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020

20

Horea

Baba

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Butești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dârlești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Fericet

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Giurgiuț

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Horea

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Măncești

Rețea administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Mătișești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Niculești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pătrusești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Preteasa

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Preluca

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Teiu

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Trifești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Zânzești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ighiel

Individual

Fântâni-izvoare

Țelna

Individual

Fântâni-izvoare

Dealu Geoagiului

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare POIM
2014-2020
Sistem individual

Ghioncani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Iliești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Întregalde

Individual

Fântâni-izvoare

Ivăniș

Individual

Fântâni-izvoare

Marinești

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Modolești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

21

22

Ighiu

Întregalde
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23

Livezile

Necrilești

Individual

Fântâni-izvoare

Popești

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Sfârcea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tecșești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Izvoarele

Rețea stradală
-administrată de
primărie
Rețea stradală
-administrată
de primărie

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de
suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Asinip

Rețea stradală
-administrată de
primărie
Rețea stradală
-administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Beța

Individual

Fântâni-izvoare

Ocnișoara

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Odverem

Individual

Fântâni-izvoare

Bârzani

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Brădești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Curmătura

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

După Deal

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Geamăna

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Hădărău

Individual

Fântâni-izvoare

Holobani

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Lazuri

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca

Individual

Fântâni-izvoare

Lupșa

Individual

Fântâni-izvoare

Mănăstire

Individual

Fântâni-izvoare

Mărgaia

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Părău Cărbunari

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pițiga

Individual

Fântâni-izvoare

Poșogani

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Șasa

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Trifești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Văi

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Holhorii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Șesii

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020

Livezile

Poiana Aiudului
Vălișoara

24

25

Lopadea Nouă

Lupșa
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26

Meteș

Vința

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ampoița

Individual

Fântâni-izvoare

Isca

Individual

Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020
Sistem individual

Lunca Ampoiței

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca Meteșului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pădurea Tăuți

Individual

Fântâni-izvoare

Poiana Ampoiului

Individual

Fântâni-izvoare

Poiana Ursului

Individual

Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Remetea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

27

Mihalț

Zaries

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

28

Mirăslău

Cicău

Individual

Fântâni-izvoare

Lopadea Veche

Individual

Fântâni-izvoare

Ormeniș

Individual

Fântâni-izvoare

Rachiș

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Mogoș

Izvoare de suprafață

-

Bărbești

Rețea stradală
administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bârlești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bârlești Cătun

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bârzogani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bocești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bogdănești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Butești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cojocani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cristești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Mămăligani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Negrești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Oncești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poienile Mogoș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tomești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Bărluțești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Barnii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Cocești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Giogești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Mlacii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

29

Mogoș

Valea Țupilor

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

30

Noșlac

Valea Ciuciului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

31

Ocoliș

Ocoliș

Rețea stradală
administrată de
primărie
Rețea stradală
administrată de
primărie
Rețea stradală
administrată de

Izvoare de suprafață

-

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Lunca Largă

Runc
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primărie

32

34

35

36

Ohaba

Poiana
Vadului

Ponor

Poșaga

Vidolm

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Măghierat

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Mărgineni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Plaiuri

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Purcăreți

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Costești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Duduieni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Făgetu de Jos

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Făgetu de Sus

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Hănășești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lupăiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Morcănești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Păstești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Petelei

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poiana Vadului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Stânești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

După Deal

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Geogel

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Măcărești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ponor

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vale în Jos

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Bucurului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cortești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Intești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca

Rețea stradală
administrată de
primărie
Individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Fântâni-izvoare
Izvoare de suprafață

Poșaga de Sus

Rețea stradală
administrată de
primărie
Individual

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Sagagea

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Orăști
Poșaga de Jos

Fântâni-izvoare

37

Rădești

Șoimuș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

38

Râmeț

Botani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Brădești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cheia

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cotorăști

Individual

Fântâni-izvoare

Florești

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Olteni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Râmeț

Individual

Fântâni-izvoare

Valea Făgetului

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Valea Inzelului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual
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39

Rimetea

Valea Mănăstirii

Rețea administrată de
primărie

Izvoare de suprafață

Valea Poienii

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Valea Uzei

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vlădești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Colțești

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Blidești

Rețea administrată de
primărie
Rețea administrată de
primărie
Rețea administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bunta

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cărpiniș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Coasta Henții

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Corna

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Curături

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dăroaia

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Garda Bărbulești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Gura Roșiei

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Iacobești

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Soal

Rețea administrată de
primărie
Rețea administrată de
primărie
Rețea administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Țarina

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vîrtop

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dealu Caselor

Individual

Fântâni-izvoare

Dumești

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Sălciua de Jos

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Sub Piatră

Rețea stradală
administrată de
primărie
Rețea stradală
administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Valea Largă

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Rimetea
40

Roșia
Montană

Balmoșești

Ignătești
Roșia Montană

41

Sălciua

Sălciua de Sus

42

Săliștea

Mărgineni

Individual

Fântâni-izvoare

43

Săsciori

Căpîlna

Rețea administrată de
primărie

Izvoare de suprafață

Laz

Rețea administrată de
primărie

Izvoare de suprafață

Loman

Rețea stradală

Izvoare de suprafață

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
Sistem individual

Pleși

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tonea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bârlești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Botești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

44

Scărișoara
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45

46

Sohodol

Stremț

FațaLăzești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Florești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lăzești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lespezea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Matei

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Negești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Preluca

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Runc

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Scărișoara

Individual

Rețea

Sistem individual

Sfoartea

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Știuleți

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Trâncești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Sohodol

Izvoare de suprafață

Sistem individual

Băzești

Rețea administrată de
primărie
Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bilănești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bobărești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Brădeana

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Burzonești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Deoncești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dilimani

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Furduiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Hoanca

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Joldișești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lehești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Luminești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Medrești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Morărești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Munești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Năpăiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Nelegești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Nicorești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Peleș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poiana

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Robești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Sebișești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Sicoiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Simocești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Surdești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Țoci

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Verde

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vladosești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Geomal

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Fața Pietrii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

47

Șibot

Băcăinți

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

48

Șona

Alecuș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Doptău

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Sasului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Cunța

Individual

Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020

49

Șpring
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50

51

Șugag

Vadu Moților

Drașov

Individual

Fântâni-izvoare

Șpring

Individual

Fântâni-izvoare

Vingard

Individual

Fântâni-izvoare

Arți

Individual

Fântâni-izvoare

Program PNDR
2014-2020
Program PNDR
2014-2020
Program PNDR
2014-2020
Sistem individual

Bârsana

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Jidoștina

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tău Bistra

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bodești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Burzești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dealu Frumos

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lăzești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Necșești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poduri Bricești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Popeștii de Jos

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Popeștii de Sus

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Tomuțești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Totești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vadu Moților

Individual

Rețea stradală

Sistem individual

Vâltori

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

52

Valea Lungă

Făget

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

53

Vidra

Bai

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bobărești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bogdănești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Bordeștii Poieni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Culdești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dealu Goiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dos

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dosu Luncii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

DosuVăsești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dragoiești Lunca
Ficărești

Individual
Individual

Fântâni-izvoare
Fântâni-izvoare

Sistem individual
Sistem individual

Gligorești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Goiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Haiducești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Hărăști

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Hoanca

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Jeflești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca Bisericii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca de Jos

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca Goiești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Lunca Vesești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Modolești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Nemeși

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Oidești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pitărcești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Pleșcuța

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual
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56

Vințu de Jos

Poieni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ponorel

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Puiuletești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Runc

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Segaj

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Urdeș

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vălcăneasa

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vălcești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea Morii

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vărtănești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Văsești

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Vidra

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Crișeni

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Ciocașu

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Dealu Ferului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Gura Cuțului

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Hațegana

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Inuri

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Laz

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Mătăcina

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Poienița

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Stăuini

Individual

Fântâni-izvoare

Sistem individual

Valea lui Mihai

Individual

Fântâni-izvoare

Program de
finanțare prin alte
surse 2014-2020
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ANEXA 5: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR.
DE LOCUINȚE (zone urbane)
UAT

Operator/
sursă

Nr. de
locuințe

Nr. de
branșament e
apă

Nr. de
racorduri
canal

% de
locuințe
branșate la
apă

% de
locuințe
racordate
la canal

Observații

1
Abrud

2
SC APA
CTTA SA

3
2.552

4
1.942

5
1.606

6
76,09%

7
62,93%

8

1
2

UAT Aiud

SC APA
CTTA SA

10.095

8.453

6.705

83,73%

66,41%

3

Alba Iulia

SC APA
CTTA SA

29.491

28.715

24.797

97,37%

84,09%

Apă+canal

4

Baia de Arieș

SC APA
CTTA SA

1.399

445

128

31,81%

7,28%

Apă+canal

5

Blaj

SC APA
CTTA SA

6.633

5.252

3.123

73,61%

43,77%

Apă+canal

6

Câmpeni

SC APA
CTTA SA

2.920

1.154

795

36,30%

25,00%

Apă+canal

7

Cugir

SC APA
CTTA SA

8.829

4.206

2.049

50,45%

24,58%

Apă+canal

8

Ocna Mureș

SC APA
CTTA SA

5.033

5.421

3.100

91,54%

52,34%

Apă+canal

9

Sebeș

SC APA
CTTA SA

9.550

9.797

8.866

88,82%

80,38%

Apă+canal

10

Teiuș

SC APA
CTTA SA

2.211

1.908

245

72,27%

9,18%

Apă+canal

11

Zlatna

SC APA
CTTA SA

3.512

1.546

722

44,02%

20,55%

Apă+canal

Nr.
crt
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ANEXA 6: SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA NR.
DE LOCUINȚE (zone rurale)
Nr.
crt

UAT

Operator/
sursă

Nr. de
locuințe

Nr. de
branșament e
apă

Nr. de
racorduri
canal

% de
locuințe
racordate
la canal
7
6,19%

Observații

12

1
Albac

2
-

3
744

4
95

5
46

% de
locuințe
branșate la
apă
6
12,77%

13

Almașu Mare

Nu este rețea

728

0

0

0

0

Sursă proprie

14

Avram Iancu

SC APA
CTTA SA

1.141

206

0

18,06%

0

apă
sursă proprie

15

Arieșeni

-

590

35

0

3,80%

0

Apă
sursă proprie

16

Berghin

SC APA
CTTA SA

820

669

202

62,93%

19,00%

Apă+canal
apă

17

Bistra

SC APA
CTTA SA

1.638

600

0

36,63%

0

Sursă proprie
apă

18

Blandiana

SC APA
CTTA SA

398

268

0

67,34%

0%

apă
fântâni

19

Bucerdea
Grânoasă

SC APA
CTTA SA

863

623

0

72,19%

0

20

Bucium

-

777

107

80

13,77%

10,30%

Apă
fântâni
sursă proprie
Sursă proprie

21

Câlnic

SC APA
CTTA SA

681

101

0

14,83%

0

Apă

22

Cenade

SC APA
CTTA SA

395

229

0

%

0

Apă
Sursă proprie

23

Cergău

SC APA
CTTA SA

621

426

0

68,60%

0

Apă

24

Ceru Băcăinți

Nu este rețea

114

0

0

0

0

Sursă proprie

25

Cetatea de
Baltă

SC APA
CTTA SA

1.287

590

0

45.84%

0

Apă
Sursă proprie

26

Ciugud

SC APA
CTTA SA

1185

1.166

660

98.40%

55.68%

Apă+canal

27

Ciuruleasa

SC APA

403

62

0

15,39%

0

apă
sursă proprie

28

Crăciunelu de
Jos

SC APA
CTTA SA

700

672

279

96,00%

39,85%

Apă+canal

29

Cricău

SC APA
CTTA SA

675

570

0

68,42%

0

Apă

30

Cut

SC APA
CTTA SA

497

182

0

36,61%

0

Apă

31

Daia Română

SC APA
CTTA SA

946

946

855

100%

90,38%

Apă+canal

32

Doștat

SC APA
CTTA SA

393

218

0

55,47%

0

apă
Sursă proprie

33

Fărău

SC APA
CTTA SA

678

106

0

15,64%

0

apă
Sursă proprie

8
Apă+canal
Surse proprii
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34

Galda de Jos

SC APA
CTTA SA

1.549

820

820

41,41%

41,41%

Apă+canal

35

Gârbova

SC APA
CTTA SA

814

545

221

62,36%

25,28%

Apă+canal
Sursă proprie

36

Gârda de Sus

SC APA
CTTA SA

724

122

0

16,85%

0

Apă
Sursă proprie

37

Hopârta

SC APA
CTTA SA

696

133

0

19,10%

0

Apă
Sursă proprie

38

Horea

Rețea proprie

802

80

80

8,96%

8,96%

Sursă proprie

39

Ighiu

SC APA
CTTA SA

2.045

737

713

36,04%

34,87%

Apă+canal

40

Întregalde

Nu este rețea

402

0

0

0

0

41

Jidvei

SC APA
CTTA SA

1.443

921

230

63,83%

15,94%

apă
Sursă proprie
Apă

42

Livezile

Rețea proprie

735

730

0

99,32%

0

Rețea proprie

43

Lopadea Nouă

SC APA
CTTA SA

923

353

0

32,77%

0

Sursă proprie
ap

44

Lunca
Mureșului

SC APA
CTTA SA

852

717

81

73,46%

8,29%

Apă+canal

45

Lupșa

SC APA
CTTA SA

1.472

383

0

26,01%

0

Sursă proprie

46

Meteș

SC APA
CTTA SA

1.179

306

0

25,95%

0

Sursă proprie

47

Mihalț

SC APA
CTTA SA

1.150

917

0

76,67%

0

Apă
sursa proprie

48

Mirăslău

SC APA
CTTA SA

921

337

0

35,92%

0

apă

49

Mogoș

Rețea proprie

385

52

0

5,61%

0

Sursă proprie

50

Noșlac

SC APA
CTTA SA

1.102

653

340

59,25%

30,85%

51

Ocoliș

Rețea proprie

383

170

0

44,39%

0

Apă+canal
apă
sursă proprie
Apă
Sursă proprie

52

Ohaba

SC APA
CTTA SA

426

297

0

52,20%

0

53

Pianu

SC APA
CTTA SA

1.028

470

136

36,94%

10,70%

54

Poiana Vadului

Nu este rețea

393

0

0

0

0

Apă
Sursă proprieapă
Apă+canal

Sursă proprie
55

Ponor

Nu este rețea

351

0

0

0

0

Sursă proprie

56

Poșaga

Rețea parțial

487

0

0

0

0

Sursă proprie

57

Rădești

SC APA
CTTA SA

558

265

71

47,50%

12,72%

58

Râmeț

Nu este rețea

270

0

0

0

0

Apă
Sursă proprieapă
Sursă proprie

59

Rimetea

Rețea proprie

666

666

0

100%

0

Sursă proprie
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60

Roșia de Secaș

SC APA
CTTA SA

631

455

0

54,62%

0

Apă

61

Roșia Montană

Rețea proprie

1.254

352

0

26,87%

0

Sursă proprie

62

Sălciua

SC APA
CTTA SA

609

444

0

72,90%

0

Sursă proprie
apă

63

Săliștea

SC APA
CTTA SA

923

854

94

92,53%

10,18%

Sursă proprie
Apă

64

Sâncel

SC APA
CTTA SA

985

768

0

77,96%

0

Apă

65

Sântimbru

SC APA
CTTA SA

1.065

950

239

82,75%

20,81%

Apă+canal

66

Săsciori

SC APA
CTTA SA

1.994

1748

0

76,06%

0

Apă

67

Scărișoara

Nu este rețea

700

64

0

9,14%

0
Sursă proprie

68

Sohodol

SC APA
CTTA SA

950

107

33

11,26%

3,47%

Apă+canal
sursă proprie

69

Stremț

SC APA
CTTA SA

832

353

300

31,21%

26,52%

Apă+canal

70

Șibot

SC APA
CTTA SA

871

658

0

60,86%

0

Apă

71

Șona

SC APA
CTTA SA

1.538

1230

120

74,05%

7,22%

72

Șpring

Nu este rețea

836

0

0

0

0

Apă+canal
sursă proprie
canal
sursa proprie
Apă în lucru

73

Șugag

SC APA
CTTA SA

1.100

789

583

46,44%

37,30%

Apă+canal

74

Unirea

2.058

1.128

0

54,81%

0

Apă

75

Vadu Moților

Nu este rețea

680

11

0

1,62%

0

Sursă proprie

76

Valea Lungă

SC APA
CTTA SA

1.123

858

0

76,40%

0

Apă

77

Vidra

Nu este rețea

603

0

0

0

0

Sursă proprie

78

Vințu de Jos

SC APA
CTTA SA

1.886

1205

376

75,08%

19,94%

Apă+canal
sursă proprie

Sursa: UAT-uri, SC APA CTTA SA
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ANEXA 7. SITUAȚIA EXISTENTĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL ALBA RAPORTATĂ LA
POPULAȚIE
Nr
crt

UAT

Operator

Nr.
populație
/ localitate

Populație cu
apă la apă

Populaț
ie cu
acces la
canal

Populație cu
acces apă/
localitate
%

Populație cu
acces canal/
localitate
%

1

1
Abrud

2
SC APA
CTTA SA

3
5.472

4
3.969

5
3.856

6
72,54%

7
70,47%

2

UAT Aiud

SC APA
CTTA SA

26.091

21.802

17.525

95,30%

78,39%

3

Alba Iulia

SC APA
CTTA SA

74.425

74.038

70.915

99,48%

95,30%

4

Baia de Arieș

SC APA
CTTA SA

4.026

2.597

2.597

64,51%

64,51%

5

Blaj

SC APA
CTTA SA

20.912

19.240

99,92%

91,82%

20.929

6

Cîmpeni

SC APA
CTTA SA

7.564

5.110

4.143

66,02%

52,63%

7

Cugir

SC APA
CTTA SA

26.445

20.966

20.966

79,28%

79,28%

8

Ocna Mureș

SC APA
CTTA SA

14.462

14.462

10.278

100%

67,63%

9

Sebeș

SC APA
CTTA SA

32.481

25.979

25.808

79,98%

79,46%

10

Teiuș

SC APA
CTTA SA

7.412

6.958

1.356

93,13%

8,30%

11

Zlatna

SC APA
CTTA SA

7.937

5.715

4.171

70,58%

49,72%

12

Albac

-

2.098

252

252

12,06%

12,06%

13

Almașu Mare

1.276

0

0

0

0

14

Avram Iancu

Nu este
rețea
SC APA
CTTA SA

1.545

206

0

13.33%

0

15

Arieșeni

-

1.711

121

0

7,07%

0

16

Berghin

2.027

2.027

1.717

100%

83,63%

17

Bistra

SC APA
CTTA SA
SC APA
CTTA SA

4.806

2.345

0

44,70%

0

18

Blandiana

SC APA
CTTA SA

924

890

0

96,32%

0

19

Bucerdea
Grânoasă

SC APA
CTTA SA

2.375

2.352

0

98,97%

0

20

Bucium

Primăria

1.513

150

148

10,47%

10,33%

21

Câlnic

SC APA
CTTA SA

1.898

1.681

0

100%

0

22

Cenade

SC APA
CTTA SA

974

964

0

98,94%

0

23

Cergău

SC APA
CTTA SA

1.620

1.620

0

100%

0

24

Ceru Băcăinți

Nu este rețea

253

0

0

0

0
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25

Cetatea de
Baltă

SC APA
CTTA SA

3.167

2.308

0

70,68%

0

26

Ciugud

SC APA
CTTA SA

3.048

3.048

3.048

100%

100%

27

Ciuruleasa

SC APA
CTTA SA

1.180

245

0

20,16%

0

28

Crăciunelu de
Jos

SC APA
CTTA SA

2.148

2.148

2.148

100%

100%

29

Cricău

SC APA
CTTA SA

2.099

2.099

0

100%

0

30

Cut

SC APA
CTTA SA

1.266

1,266

0

100%

0

31

Daia Română

SC APA
CTTA SA

3.145

3,145

3,145

100%

100%

32

Doștat

SC APA
CTTA SA

999

267

0

26,73%

0

33

Fărău

SC APA
CTTA SA

1.590

530

0

32,44%

0

34

Galda de Jos

SC APA
CTTA SA

4.398

3.147

3.147

66,94%

66,94%

35

Gârbova

SC APA
CTTA SA

2.112

2.112

1.557

100%

72,98%

36

Gârda de Sus

SC APA
CTTA SA

1.670

446

0

26,02%

0

37

Hopârta

SC APA
CTTA SA

1.186

973

0

81,51%

0

38

Horea

Rețea proprie

2.080

220

220

10,57%

10,57%

39

Ighiu

SC APA
CTTA SA

6.913

4.977

6.913

69,20%

100%

40

Întregalde

Nu este rețea

615

0

0

0

0

41

Jidvei

SC APA
CTTA SA

5.332

5.332

2.566

100%

40,13%

42

Livezile

Nu este rețea

1.253

1.253

0

100%

0

43

Lopadea
Nouă

SC APA
CTTA SA

2.689

2.106

0

78,87%

0

44

Lunca
Mureșului

2.561

2.561

1.327

100%

51,82%

45

Lupșa

SC APA
CTTA SA

3.151

844

0

26,80%

0

46

Meteș

SC APA
CTTA SA

2.823

1.006

0

35,64%

0

47

Mihalț

SC APA
CTTA SA

3.287

3.573

0

99,87%

0

48

Mirăslău

SC APA
CTTA SA

2.104

1.613

0

75,26%

0

49

Mogoș

Rețea proprie

818

52

0

6,36%

0

50

Noșlac

SC APA
CTTA SA

1.829

1.819

1.279

99,40%

63,28%

51

Ocoliș

Rețea proprie

582

509

0

82,63%

0
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52

Ohaba

SC APA
CTTA SA

659

648

0

98,55%

0

53

Pianu

SC APA
CTTA SA

3.610

1.476

1.179

40,90%

32,66%

54

Poiana
Vadului

Nu este rețea

1.090

176

0

16,15%

0

55

Ponor

Nu este rețea

596

0

0

0

0

56

Poșaga

Rețea parțial

1.045

529

0

50,63%

0

57

Rădești

SC APA
CTTA SA

1.322

1.151

628

95,92%

52,33%

58

Râmeț

Nu este rețea

545

0

0

0

0

59

Rimetea

Rețea proprie

1.040

1.040

0

100%

0

60

Roșia de
Secaș

SC APA
CTTA SA

1.605

1.605

0

100%

0

61

Roșia
Montană

Rețea proprie

2.824

457

0

16,19%

0

62

Sălciua

SC APA
CTTA SA

1.517

1.346

0

88,87%

0

63

Săliștea

SC APA
CTTA SA

2.350

2.284

0

97,13%

0

64

Sâncel

SC APA
CTTA SA

2.665

2.665

0

100%

0

65

Sântimbru

SC APA
CTTA SA

2.993

2.993

2.318

100%

77,45%

66

Săsciori

SC APA
CTTA SA

6.446

6.291

0

97,31%

0

67

Scărișoara

Nu este rețea

1.674

182

0

10,34%

0

68

Sohodol

SC APA
CTTA SA

1.772

316

191

17,84%

10,78%

69

Stremț

SC APA
CTTA SA

2.455

2.065

2.065

83,87%

83,87%

70

Șibot

SC APA
CTTA SA

2.451

2.131

0

86,95%

0

71

Șona

SC APA
CTTA SA

4.392

3.945

2.729

97,00%

62,14%

72

Șpring

Nu este rețea

2.583

0

0

0

0

73

Șugag

SC APA
CTTA SA

2.917

2.188

2.188

75,00%

75,00%

74

Unirea

SC APA
CTTA SA

5.047

3.858

2.870

75,21%

59,84%

75

Vadu Moților

Nu este rețea

1.373

43

0

3,14%

0

76

Valea Lungă

SC APA
CTTA SA

3.127

2.199

0

70,33%

0

77

Vidra

Nu este rețea

1.637

8

0

0,48%

0

78

Vințu de Jos

SC APA
CTTA SA

5.480

4.723

2.563

84,36%

53,38%

: Notă : Sursă proprie – izvor, fântână, etc./ Sursa: INS, UAT-uri, SC APA CTTA SA
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ANEXA 8: Plan de Investitii pe termen lung (2014-2040) - APA POTABILA
N

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Sistem alimentare cu apa
(SA), Componente

UM

Cantitate

Cost
Faza 1
Total
2014-2020
(mii Euro)(1)

Reabilitare conductă de aducțiune SP
Galda - Blaj
Reabilitare conductă de aducțiune SP
Galda - Teius - Aiud - Ocna Mures
Modernizare Stația de pompare SP
Galda și Gospodăria de apă Blaj

km

SA 01 Sistem Zonal Apa Alba
24,5
9.294
9.294

-

9.294

-

-

km

45,4

15.907

15.907

-

15.907

-

-

nr

2

577

577

-

577

-

-

Lucrari de modernizare la diverse
obiecte tehnologice
Reabilitare conducte de aductiune și
instalatii tehnologice aferente
Reabilitare și modernizare instalatii
tehnologice statii de tratare și clorinare

nr

global

140

140

-

-

-

140

km

19,5

7.917

-

7.917

-

-

7.917

nr

global

576

-

576

-

576

34.412
25.919
SA 02 Alba Iulia
375
375

8.493

25.779

-

8.633

-

375

-

-

TOTAL SA 01
2
2.1

Extindere retea distributie cartier
Paclisa
2.2 Reabilitare retea distributie cartier
Paclisa
2.3 Statie de repompare Paclisa zona
superioara
2.4 Reabilitare rezervoare 2x5000mc Zona
Inferioara
2.5 Reabilitare rezervoare 2x1000mc Zona
Inferioara
2.6 Reabilitare stație repompare Zona
Superioara
2.7 Reabilitare stații de hidrofor
2.8 Reabilitare rezervor 10000mc Zona
Superioara
2.9 Reabilitare rezervor 5000mc Zona
Superioara
2.10 Reabilitareșiextinderereteledistribuție
apă Alba Iulia
2.11 Reabilitareșiextinderereteledistribuție
apă Alba Iulia
2.12 Reabilitare bransamente apa Alba Iulia

km

2,7

km

1,9

339

339

-

339

-

-

nr

1

59

59

-

59

-

-

mc

10.000

1.903

1.903

-

-

-

1.903

mc

2.000

381

-

381

-

-

381

nr

1

127

-

127

-

-

127

nr
mc

7
10.000

222
1.903

222
-

1.903

-

-

222
1.903

mc

5.000

952

952

-

-

-

952

km

14,28

1.631

1.631

-

-

-

1.631

km

119,00

13.588

-

13.588

-

-

13.588

nr

5.338

TOTAL SA 02
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Costuri în MII EURO fara TVA
Finantare
Fondul de
FondDezv. Alte surse
Coeziune,
Rurala
(CJ,CL,IID)
POIM
PNDR

Faza 2
2020-2040

Reabilitare rezervoare 2x2500mc
Reabilitare rezervor 1x10000mc
Reechipare stație de tratare cu
echipamente tehnologice
Reabilitare și extindere retele de
distribuție a apei Sebes
Reabilitare și extindere retele de
distribuție a apei Sebes
Reabilitare bransamente apa Sebes
TOTAL SA 03

6.772

-

6.772

-

-

6.772

28.252

5.481

22.771

773

-

mc
mc
nr

5.000
10.000
1

1.586
3.172
190

-

1.586
3.172
190

-

-

27.479
SA 03 Sebes
1.586
3.172
190

km

20,50

2.861

2.861

-

-

-

2.861

km

41,00

5.722

-

5.722

-

-

5.722

nr

4.992

6.333
19.864
2.861
SA 04 Sebes - Rahau
6,50
577
577
577
577
SA 05 Aiud
2,20
401
401

6.333
17.003

-

-

6.333
19.864

Retele distributie Rahau
TOTAL SA 04

km

ExtindereretelededistribuțieapaAiud/Ai
udul de Sus
Extindere retele de distribuție apa zona
Sancrai
Reabilitarerezervoare2x2500mcZona B
Reabilitarerezervoare2x1000mcZona
A
Reabilitare rezervor 1000 mc Zona
Superioara C
Reabilitare captare apa subterana
Livezile-Magina
Reechipare statii de reclorinare și
repompare
Reabilitare retele de distribuție a
apei Aiud
Reabilitare bransamente apa Aiud

km

-

-

-

577

-

-

-

577

-

401

-

-

km

4,00

612

612

-

612

-

-

mc
mc

5.000
2.000

1.586
634

-

1.586
634

-

-

1.586
634

nr

1.000

317

-

317

-

-

317

nr

global

825

-

825

-

-

825

nr

2

381

-

381

-

-

381

km

38,50

5.373

-

5.373

-

-

5.373

nr

1.766

TOTAL SA 05

2.240

-

2.240

-

-

2.240

12.369

1.013

11.356

1.013

-

11.356
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N°

Sistem alimentare cu apa (SA),

UM

Cantitate

Cost

Componente

Faza 1

Total

Faza 2

2014-2020

Finantare

2020-2040

Fondul de

(mii Euro)(1)

FondDezv. Alte surse

Coeziune,

Rurala

POIM

PNDR

(CJ,CL,IID)

6

SA 06 Aiud - Garbova de Jos, Tifra, Garbovita, Garbova de Sus

6.1

Aducțiune apă Gârbova de Jos

km

2,00

228

228

-

-

-

228

6.2

Rețea distribuție apă Gârbova de Jos

km

8,50

755

755

-

-

-

755

6.3

Rezervor 50 mc Gârbova de Jos

nr

1

25

25

-

-

-

25

6.4

Stație clorinare Gârbova de Jos

nr

1

38

38

-

-

-

38

6.5

Rețea distribuție apă Tifra

km

1,50

133

133

-

-

-

133

6.6

Aducțiune apă Garbovita

km

6,00

685

685

-

-

-

685

6.7

Rețea distribuție apă Garbovita

km

2,50

222

222

-

-

-

222

6.8

Rezervor 50 mc Garbovita

nr

1

63

63

-

-

-

63

6.9

Stație pompare Garbovita

nr

1

44

44

-

-

-

44

6.10

Stație clorinare Garbovita

nr

1

38

38

-

-

-

38

6.11

Aducțiune apă Gârbova de Sus

km

2,50

285

285

-

-

-

285

6.12

Rețea distribuție Gârbova de Sus

km

5,00

444

444

-

-

-

444

6.13

Rezervor 50 mc Gârbova de Sus

nr

1

63

63

-

-

-

63

6.14

Stație pompare Gârbova de Sus

nr

1

44

44

-

-

-

44

6.15

Stație clorinare Gârbova de Sus

nr

1

38

38

-

-

-

38

3.105

3.105

-

-

-

3.105

TOTAL SA 06
7

SA 07 Blaj

7.1

Reabilitare rezervoare 2x2500 mc

mc

5.000

1.586

-

1.586

-

-

1.586

7.2

Reabilitare rezervoare 2x1000 mc

mc

2.000

634

-

634

-

-

634

7.3

Reabilitare rezervor 500 mc reclorinare

mc

1.000

317

-

317

-

-

317

7.4

Reechipare statii de reclorinare și

nr

1

190

-

190

-

-

190

repompare
7.5

Reabilitare retele de distribuție a apei Blaj

km

7,90

1.102

1.102

-

-

-

1.102

7.6

Reabilitare retele de distribuție a apei Blaj

km

39,50

5.512

-

5.512

-

-

5.512

7.7

Reabilitare bransamente apa Blaj

nr

2.347

2.978

-

2.978

-

-

2.978

12.319

1.102

11.217

-

-

12.319

TOTAL SA 07
8

SA 08 Cugir

8.1

Reabilitare rezervoare 2x2500 mc Scaunel

mc

5.000

1.586

-

1.586

-

-

1.586

8.2

Reabilitare rezervoare 2x1000 mc Cetate

mc

2.000

634

-

634

-

-

634

8.3

Reabilitarerezervoare2x500mcCetate

mc

1.000

317

-

317

-

-

317

8.4

Reabilitare rezervor 6000 mc Vii

mc

6.000

1.903

-

1.903

-

-

1.903

8.5

Reabilitare rezervor 5000 mc Vii

mc

5.000

1.586

-

1.586

-

-

1.586

8.6

Reabilitare captare apa suprafata Raul Mare

nr

1

101

-

101

-

-

101

8.7

Reechipare statie de repompare Scaunel

nr

1

406

-

406

-

-

406

8.8

Reabilitare retele de distribuție a apei Cugir

km

4,60

642

642

-

-

-

642

8.9

Reabilitare retele de distribuție a apei Cugir

km

10,35

1.444

-

1.444

-

-

1.444

8.10

Reabilitare bransamente apa Cugir

nr

1.600

TOTAL SA 08

2.030

-

2.030

-

-

2.030

10.649

642

10.007

-

-

10.649

9

SA 09 Ocna Mures

9.1

Reabilitare rezervor 1000 mc zona A

mc

2.000

634

-

634

-

-

634

9.2

Reabilitare rezervoare 2x750 mc zona B

mc

1.500

476

-

476

-

-

476

9.3

Reabilitare rezervoare 2x400 mc zona B

nr

800

254

-

254

-

-

254

9.4

Reabilitare captare apa subterana Lunca Mures nr

1

444

-

444

-

-

444

9.5

Reechipare statii de reclorinare și repompare

nr

2

381

-

381

-

-

381

9.6

Reabilitare retele de distribuție a apei

km

5,20

726

726

-

-

-

726

km

26,00

3.628

-

3.628

-

-

3.628

nr

1.589

2.016

-

2.016

-

-

2.016

8.559

726

7.833

-

-

8.559

Ocna Mures
Reabilitare retele de distribuție a apei

9.7

Ocna Mures
9.8

Reabilitare bransamente apa Ocna Mures
TOTAL SA 09
10
10.1

SA 10 Zlatna
Reabilitare Statia de tratare a apei

nr

1

1.747

1.747

-

1.747

-

-

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

83

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice

potabile Zlatna
10.2

Reabilitare rezervoare 1x2500 mc

mc

2.500

793

-

793

-

-

793

10.3

Reabilitare rezervoare 2x5000 mc

mc

10.000

3.172

-

3.172

-

-

3.172

10.4

Reabilitare captare apa suprafata Fenes

nr

1

101

-

101

-

-

101

10.5

Reabilitare retele distribuție a apei Zlatna

km

6,00

837

-

837

-

-

837

10.6

Reabilitare bransamente apa Zlatna

nr

1.037

1.315

-

1.315

-

-

1.315

7.965

1.747

6.218

1.747

-

6.218

TOTAL SA 10
11
11.1

SA 11 Campeni
Reabilitare Statia de tratare a apei

nr

1

2.364

2.364

-

2.364

-

-

km

2,50

1.338

-

1.338

-

-

1.338

potabile Mihoesti
11.2

Reabilitare conducta aductiune apa bruta Priza de apa Baraj Mihoesti STAP Mihoesti

11.3

Reabilitare aductiune apa Campeni -Garde

km

13,30

7.263

7.263

-

7.263

-

-

11.4

Reabilitare rezervor 2500 mc

mc

2.500

793

-

793

-

-

793

11.5

Reabilitare rezervoare 2x100 mc

mc

200

63

-

63

-

-

63

11.6

Reabilitare conducte magistrale în

km

3.250

1.443

-

1.443

-

-

1.443

11.7

Reabilitare retele de distribuție a apei Campeni km

5.000

698

-

698

-

-

698

11.8

Reabilitare bransamente apa Campeni

Campeni

nr

645

TOTAL SA 11
N°

Sistem alimentare cu apa (SA),

UM

-

818

-

-

818

9.627

5.153

9.627

-

5.153

Cantitate Cost Total

Faza 1

(mii Euro)(1)

Componente

12

818
14.780

Faza 2

2014-2020

Finantare

2020-2040 Fondul de

Fond Dezv.

Coeziune,

Rurala

POIM

PNDR

Alte surse
(CJ,CL,IID)

SA 12 Abrud

12.1 Aductiune apa Campeni - rezervoare

km

11,20

4.733

4.733

-

4.733

-

-

nr

1

480

480

-

480

-

-

12.3 Extindere retele distributie Abrud

km

1,80

503

503

-

503

-

-

12.4 Reabilitare retele distributie Abrud

km

1,60

379

379

-

379

-

-

12.5 Reabilitarerezervoare2x1000mcAbrud

mc

2.000

634

-

634

-

-

634

existente Abrud
12.2 Stație pompare apa potabila
pe aductiunea Campeni-Abrud

12.6 Reabilitare statie reclorinare Abrud

nr

1

63

-

63

-

-

63

12.7 Reabilitare retele distribuție a apei Abrud

km

10,00

1.396

-

1.396

-

-

1.396

12.8 Reabilitare bransamente apa Abrud

nr

424

538

-

538

-

-

538

8.728

6.097

2.631

6.097

-

2.631

TOTAL SA 12
13

SA 13 Baia de Aries

13.1 Extindere aductiune apa Garde - Baia

km

17,00

5.287

5.287

-

5.287

-

-

nr

3

1.064

1.064

-

1.064

-

-

nr

1

109

109

-

109

-

-

km

5,30

1.280

1.280

-

1.280

-

-

de Aries
13.2 Gospodarii de apa deservire localitati
adiacente
13.3 Modernizare Gospodaria de apa Baia
de Aries
13.4 Extindere rețea distribuție apă Baia de Aries
13.5 Statii de repompare apa Baia de Aries

nr

3

134

134

-

134

-

-

13.6 Reabilitare rezervoare 2x100 mc Baia

mc

200

63

-

63

-

-

63

de Aries
13.7 Reabilitare rezervor 200 mc Baia de Aries

mc

200

63

-

63

-

-

63

13.8 Reabilitare retele de distribuție a apei Baia de

km

6,50

907

-

907

-

-

907

Aries
13.9 Reabilitare bransamente apa Baia de Aries

nr

208

264

-

264

-

-

264

13.10 Extindere retele distributie Muncelu

km

1,10

126

126

-

-

-

126

13.11 Extindere retele distributie Sartas

km

4,00

457

-

457

-

-

457

13.12 Extindere/ reabilitare retele distributie Musca

km

5,50

628

628

-

-

628

-

13.13 Extindere retele distributie apă Manastire

km

1,00

114

114

-

-

114

-

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

84

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba -SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice

13.14 Extindere/ reabilitare retele distributie

km

6,00

685

685

-

-

685

-

km

6,00

685

685

-

-

685

-

13.16 Extindere retele distributie Lunca

km

3,50

400

400

-

-

400

-

13.17 Extindere retele distributie Valea Sesii

km

2,00

228

228

-

-

228

-

13.18 Extindere retele distributie Pitiga

km

1,80

206

206

-

-

206

-

13.19 Extindere retele distributie Garde

km

1,50

171

171

-

-

171

-

13.20 Extindere retele distributie Dealu Muntelui

km

1,80

206

206

-

-

206

-

13.21 Extindere retele distributie Lunca Larga

km

2,00

228

228

-

-

-

228

13.22 Extindere retele distributie Bistra

km

1,10

126

126

-

-

-

126

13.23 Extindere retele distributie Cretesti

km

1,80

206

206

-

-

-

206

13.22 Extindere retele distributie Lunca Merilor

km

1,20

137

137

-

-

137

-

13.23 Gospodarii de apa deservire localitati

nr

1.159

-

1.159

-

-

1.159

Lupsa
13.15 Extindere/ reabilitare retele distributie
Hadarau

adiacente (Manastire, Hadarau)
13.24 Extindere retele distributie Boncesti

2
km

1,80

TOTAL SA 13
14

206

206

-

-

-

206

15.139

12.226

2.913

7.874

3.460

3.805

317

SA 14 Teius

14.1 Reabilitare rezervoare 2x500 mc

mc

1.000

317

-

317

-

-

14.2 Reabilitare statie de reclorinare

mc

1

190

-

190

-

-

190

14.3 Reabilitare retele de distribuție a apei

mc

13,50

1.884

-

1.884

-

-

1.884

mc

1.120

1.420

-

1.420

-

-

1.420

3.811

-

3.811

-

-

3.811

0,90

101

101

-

101

-

-

Teius
14.4 Reabilitare bransamente apa Teius
TOTAL SA 14
15

SA 15 Mihalt - Cistei

15.1 Aducțiune apa SZA Alba - GA Cistei și

km

conectare retele distributie
15.2 Gospodarie de apa Cistei

nr

1

118

118

-

118

-

-

15.3 Reabilitare/Extindere retele distributie

km

5,30

881

881

-

-

881

-

1.099

1.099

-

218

881

-

Cistei
TOTAL SA 15
16

SA 16 Bucerdea Granoasa, Craciunelu de Jos

16.1 Aducțiune apa SZA Alba - GA

km

2,30

394

394

-

394

-

-

16.2 GospodariedeapaBucerdeaGranoasa

nr

1

144

144

-

144

-

-

16.3 Conductăprincipalădealimentarerețea

km

2,30

317

317

-

317

-

-

16.3 Aducțiune GA Bucerdea – Craciunelu de Jos

km

1,30

262

262

-

262

-

-

16.4 Conducteprincipaledealimentarerețea

km

2,80

418

418

-

418

-

-

1.535

1.535

-

1.535

-

-

Bucerdea Granoasa

distribuție Bucerdea Grânoasă

distribuție Crăciunelu de Jos
TOTAL SA 16
N°

Sistem alimentare cu apa (SA),

UM

Cantitate Cost Total
(mii Euro)(1)

Componente

17

Faza 1

Faza 2

2014-2020

2020-2040

Finantare
Fondul de

FondDezv.

Alte surse

Coeziune,

Rurala

(CJ,CL,IID)

POIM

PNDR

SA 17 Jidvei - Balcaciu

17.1

Conducta aductiune Balcaciu

km

4,90

435

435

-

-

435

-

17.2

Rezervor 200 mc Balcaciu

nr

1

254

254

-

-

254

-

17.3

Statie pompare

nr

1

51

51

-

-

51

-

17.3

Retea distributie Balcaciu

km

6,70

595

595

-

-

595

-

1.335

1.335

-

-

1.335

-

TOTAL SA 17
18
18.1

SA 18 Jidvei - Veseus
Retea distributie Veseus

km

3,60

TOTAL SA 18
19

320

320

-

-

-

320

320

320

-

-

-

320

SA 19 Cetatea de Balta - Tatarlaua

19.1

Aducțiune apă Tatarlaua

km

3,50

400

400

-

-

400

-

19.2

Rezervor 150 mc

nr

1

190

190

-

-

190

-
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19.3

Stație pompare

nr

1

38

38

-

-

38

-

19.4

Rețea distribuție apă Tatarlaua

km

4,50

400

400

-

-

400

-

1.028

1.028

-

-

1.028

-

TOTAL SA 19
20

SA 20 Teius - Petelca, Capud

20.1

Rețea distribuție Pețelca

km

3,50

311

311

-

-

-

311

20.2

Rețea distribuție Căpud

km

3,00

266

266

-

-

-

266

20.3

Rezervor 100 mc Capud

nr

1

127

127

-

-

-

127

20.4

Stație pompare Capud

nr

1

38

38

-

-

-

38

742

742

-

-

-

742

514

TOTAL SA 20
21

SA 21 Hopirta - Asinip, Turdas

21.1

Aductiune și retea distributie Asinip

km

4,50

514

514

-

-

-

21.2

Aductiune și retea distributie Turdas

km

7,30

648

648

-

-

-

648

1.162

1.162

-

-

-

1.162

TOTAL SA 21
22

SA 22 Miraslau - Lopadea Veche, Cicau, Ormenis

22.1

Aducțiune apă SZA - Lopadea Veche

km

7,00

799

799

-

-

-

799

22.2

Statie clorinare și Rezervor 150 mc

nr

1

127

127

-

-

-

127

22.3

Stație pompare

nr

1

38

38

-

-

-

38

22.4

Rețea distribuție apă Lopadea Veche

km

4,70

417

417

-

-

-

417

22.5

Aductiune și distribuție apa Cicau

km

4,60

409

409

-

-

-

409

22.6

Aductiune și distribuție apa Ormenis

km

4,75

422

422

-

-

-

422

2.212

2.212

-

-

-

2.212

TOTAL SA 22
23
23.1

SA 23 Unirea - Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus
Extindere rețea distribuție apă Ciugudu

km

2,30

204

204

-

-

-

204

254

de Jos
23.2

Rezervor 200 mc Ciugudu de Jos

nr

1

254

254

-

-

-

23.3

Statie de repompare Ciugudu de Sus

nr

1

76

76

-

-

-

76

23.4

Retele distributie Ciugudu de Sus

km

1,60

142

142

-

-

-

142

676

676

-

-

-

676

TOTAL SA 23
24

SA 24 Radesti - Soimus

24.1

Aductiune Soimus

km

4,00

355

355

-

-

-

355

24.2

Rezervor 50 mc Soimus

nr

1

76

76

-

-

-

76

24.3

Statie de pompare și clorinare Soimus

nr

1

63

63

-

-

-

63

24.4

Retele distributie Soimus

km

0,90

80

80

-

-

-

80

574

574

-

-

-

574

TOTAL SA 24
25

SA 25 Unirea - Dumbrava, Mahaceni

25.1

Retele distributie Dumbrava

nr

2,90

258

258

-

-

-

258

25.2

Retele distributie Mahaceni

km

3,60

320

320

-

-

-

320

578

578

-

-

-

578

666

666

-

-

-

666

666

666

-

-

-

666

TOTAL SA 25
26
26.1

SA 26 Cut
Rețea distribuție apă Cut

km

7,50

TOTAL SA 26
27

SA 27 Calnic

27.1

Rețea distribuție apă Câlnic

km

7,50

666

666

-

-

666

-

27.2

Rezervor 200 mc Calnic

nr

1

254

254

-

-

254

-

27.3

Statie pompare

nr

1

63

63

-

-

63

-

27.4

Aducțiune Câlnic-Deal

km

3,50

400

400

-

-

400

-

27.5

Rezervor 100 mc Deal

nr

1

101

101

-

-

101

-

27.6

Rețea distribuție apă Deal

km

2,50

222

222

-

-

222

-

1.706

1.706

-

-

1.706

-

TOTAL SA 27
28

SA 28 Garbova

28.1

Statie pompare Reciu

nr

1

51

51

-

-

51

-

28.2

Rezervor 200 mc Reciu

nr

1

254

254

-

-

254

-

28.3

Aductiune apa Calnic - Reciu

km

3,50

400

400

-

-

400

-

28.4

Rețea distribuție Reciu

km

2,50

222

222

-

-

222

-

28.5

Aductiune apa Reciu-Garbova

km

5,00

571

571

-

-

571

-

28.6

Statie pompare Carpinis

km

1

51

51

-

-

51

-

28.7

Aductiune apa Reciu-Carpinis

km

3,50

400

400

-

-

400

-
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TOTAL SA 28

1.949

29

1.949

-

-

1.949

-

SA 29 Spring

29.1

Rețea distribuție apă Spring

km

11,20

995

995

-

-

995

-

29.2

Rețea distribuție apă Cunta

km

6,40

568

568

-

-

568

-

29.3

Rețea distribuție apă Drasov

km

7,40

657

657

-

-

657

-

29.4

Rețea distribuție apă Vingard

km

13,60

1.208

1.208

-

-

1.208

-

3.428

3.428

-

-

3.428

-

TOTAL SA 29

N°

Sistem alimentare cu apa (SA),

UM

Cantitate Cost Total
(mii Euro)(1)

Componente

30

Faza 1

Faza 2

2014-2020

2020-2040

Finantare
Fondul de

FondDezv.

Alte surse

Coeziune,

Rurala

(CJ,CL,IID)

POIM

PNDR

SA 30 Dostat

30.1

Rețea distribuție apă Doștat

km

7,00

622

622

-

-

622

-

30.2

Rețea distribuție apă Boz

km

4,50

400

400

-

-

400

-

1.022

1.022

-

-

1.022

-

TOTAL SA 30
31

SA 31 Galda de Jos - Benic, Cetea, Galda de Sus

31.1

Rețea distribuție Benic

km

3,00

266

266

-

-

-

266

31.2

Aducțiune Benic-Galda de Sus

km

2,80

320

320

-

-

320

-

31.3

Rezervor 100 mc G. de Sus

nr

1

127

127

-

-

127

-

31.4

Rețea distribuție Galda de Sus

km

4,50

400

400

-

-

400

-

31.5

Aducțiune Benic-Cetea

km

3,20

365

365

-

-

365

-

31.6

Rețea distribuție Cetea

km

3,50

311

311

-

-

311

-

31.7

Rezervor 100 mc Cetea

nr

1

127

127

-

-

127

-

1.916

1.916

-

-

1.650

266

TOTAL SA 31
32
32.1

SA 32 Ighiu - Telna, Ighiel
Conducta principală de alimentare și

km

7,40

1.850

1.850

-

1.850

-

-

rețea distribuție apă Telna
32.2

Aducțiune Ighiu - Ighiel

km

4,00

457

457

-

-

457

-

32.3

Rețea distribuție apă Ighiel

km

6,50

577

577

-

-

577

-

32.4

Rezervor 150 mc - Ighiel

nr

1

190

190

-

-

190

-

32.5

Stație pompare - Ighiel

nr

1

38

38

-

-

38

-

3.112

3.112

-

1.850

1.262

-

TOTAL SA 32

SA 33 Metes - Meteș, Văleni

33
33.1

Aducțiune Poiana Ampoiului - Văleni

km

2,50

349

349

-

-

-

349

33.2

Rețele de distribuție Văleni

km

2,90

258

258

-

-

258

-

33.3

Rezervor 100 mc

nr

1

127

127

-

-

127

-

33.4

Stație pompare

nr

1

38

38

-

-

38

-

33.5

Rețele de distribuție Meteș

km

3,50

311

311

-

-

311

-

1.083

1.083

-

-

734

349

TOTAL SA 33
34

SA 34 Metes - Tauti, Ampoita

34.1

Aductiune Sard - Ampoita

km

3,50

400

400

-

-

-

400

34.2

Rezervor 150 mc Ampoita

nr

1

190

190

-

-

-

190

34.3

Rețea distribuție apă Ampoița

km

8,50

755

755

-

-

-

755

34.4

Aductiune Ampoita - Tauti

km

2,50

285

285

-

-

-

285

34.5

Rezervor 150 mc Tauti

nr

1

190

190

-

-

-

190

34.6

Rețea distribuție apă Tauti

km

7,50

666

666

-

-

-

666

2.486

2.486

-

-

-

2.486

TOTAL SA 34

SA 35 Vintu de Jos - Valea Vințului

35
35.1

Rețea distribuție apă Valea Vintului

km

6,00

685

685

-

-

-

685

35.2

Rețea distribuție apă Valea lui Mihai

km

3,10

354

354

-

-

-

354

35.3

Statii repompare distributie

nr

3

190

190

-

-

-

190

1.229

1.229

-

-

-

1.229

TOTAL SA 35
36

SA 36 Sasciori - Dumbrava

36.1

Aducțiune apă Dumbrava

nr

2,50

285

285

-

-

-

285

36.2

Rezervor 100 mc

nr

1

51

51

-

-

-

51

36.3

Stație pompare

nr

1

63

63

-

-

-

63

36.4

Rețea distribuție apă

km

2,00

178

178

-

-

-

178
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TOTAL SA 36

577

37

577

-

-

-

577

SA 37 Lopadea Noua

37.1

Retea distributiea apa Beta

km

4,80

426

426

-

-

-

426

37.2

Retea distributie apa Odverem

km

1,60

142

142

-

-

-

142

568

568

-

-

-

568

TOTAL SA 37
38

SA 38 Arieseni

38.1

Captare noua de apa din sursa Cobles

nr

1

85

85

-

85

-

-

38.2

Gospodarii de apa (tratare și

nr

2

546

546

-

546

-

-

inmagazinare)
38.3

Extindere retele distributie Arieseni

km

3,30

564

564

-

564

-

-

38.4

Extindere retele distributie Fata

km

6,70

896

896

-

896

-

-

km

11,60

1.948

1.948

-

1.948

-

-

-

Cristesei - Cobles
38.5

Extindere retele distributie Bubesti Vanvucesti -Galbena - Izlaz

38.6

Extindere retele distributie Stei

km

2,40

270

270

-

270

-

38.7

Statie de ridicare presiune

nr

3

244

244

-

244

-

-

km

12,56

1.912

-

1.912

-

-

1.912

nr

9

171

-

171

-

-

171

6.635

4.552

2.083

4.552

-

2.083

38.8

Extindere retele distributie în zonele
Poiana Vartop, Avramesti și zone
superioare de presiune

38.9

Statiihidroforpentrudeservireazonelor
din Etapa II
TOTAL SA 38

SA 39 Almașu Mare

39
39.1

Captare și STAP

nr

global

140

140

-

-

140

-

39.2

Rețea distribuție apă Almașu Mare

km

9,50

844

844

-

-

844

-

39.3

Rezervor 100 mc Almasu Mare

nr

1

127

127

-

-

127

-

39.4

Statie repompare Cib

nr

1

63

63

-

-

63

-

39.5

Aductiune apă Almasu Mare - Cib

km

6,50

742

742

-

-

742

-

39.6

Rezervor 100 mc Cib

nr

1

127

127

-

-

127

-

39.7

Rețea distribuție apă Cib

km

4,20

373

373

-

-

373

-

2.416

2.416

-

-

2.416

-

Faza 1

Faza 2

2014-2020

2020-2040

TOTAL SA 39
N°

Sistem alimentare cu apa (SA),

UM

Cantitate Cost Total
(mii Euro)(1)

Componente

40

Finantare
Fondul de

FondDezv.

Alte surse

Coeziune,

Rurala

(CJ,CL,IID)

POIM

PNDR

SA 40 Salciua

40.1

Captare apa noua Salciua

nr

1

63

63

-

-

-

40.2

Statie de clorinare Salciua

nr

1

76

76

-

-

-

63
76

40.3

Rezervor 300 mc

nr

1

127

127

-

-

-

127

40.4

Aductiune clorinare Salciua

km

1,30

82

82

-

-

-

82

40.1

Reabilitareșiextinderereteledistributie

km

18,10

1.106

1.106

-

-

-

1.106

40.2

Statii de repompare

nr

global

152

-

152

-

-

152

40.3

Extindere retele distributie Sub Piatra

km

3,80

530

-

530

-

-

530

40.4

Extindere retele distributie Dealu

km

5,20

726

-

726

-

-

726

2.862

1.454

1.408

-

-

2.862

Salciua

Caselor, Valea Larga
TOTAL SA 40
41

SA 41 Posaga

41.1

Captare dren Sagagea

nr

1

63

63

-

-

-

63

41.2

Statie de clorinare

nr

1

101

101

-

-

-

101
127

41.3

Rezervor 100 mc

nr

1

127

127

-

-

-

41.4

Aductiune captare - tratare

km

0,20

41

41

-

-

-

41

41.5

Extindere retele distributie Sagagea

km

1,70

388

388

-

-

-

388

41.6

Statii de repompare Posaga de Sus

nr

2

127

-

127

-

-

127

41.7

Aductiune și retele distributie Posaga

km

7,10

991

-

991

-

-

991

km

5,20

726

-

726

-

-

726

de Sus
41.8

Extindere retele distributie Orasti
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TOTAL SA 41

2.564

42

720

1.844

-

-

2.564

SA 42 Ponor

42.1

Captare apa

nr

1

63

63

-

-

-

63

42.2

Statie de tratare

nr

1

101

101

-

-

-

101

42.3

Retele de distributie a apei Ponor și

km

5,90

823

823

-

-

-

823

km

2,80

391

-

391

-

-

391

1.378

987

391

-

-

1.378

Vale în Jos
42.4

Retele de distributie a apei Valea
Bucurului
TOTAL SA 42

43

SA 43 Bucium

43.1

Statii de repompare

nr

2

127

127

-

-

127

-

43.2

Retele distributie Lupulesti, Poieni,

km

6,20

865

865

-

-

865

-

km

8,30

1.158

1.158

-

-

1.158

-

2.150

2.150

-

-

2.150

-

Stalnisoara, V. Negrilesei
43.3

Aductiune și retele distributie Bucium,
Valea Sesii, Ciuculesti
TOTAL SA 43

44
44.1

SA 44 Intregalde
Captare apa

nr

1

63

63

-

-

63

-

44.2

Statie de tratare

nr

1

101

101

-

-

101

-

44.3

Retele de distributie a apei Necrilesti

km

4,20

586

586

-

-

586

-

44.4

Retele de distributie a apei Ivanis,

km

6,80

949

949

-

-

949

-

1.699

1.699

-

-

1.699

-

Intregalde, Modolesti
TOTAL SA 44
45

SA 45 Ramet

45.1

Captare Ramet

nr

1

63

63

-

-

63

-

45.2

Statie tratare Ramet

nr

1

101

101

-

-

101

-

45.2

Extindere și reabilitare retele distributie

km

7,10

991

991

-

-

991

-

km

5,20

726

726

-

-

726

-

1.881

1.881

-

-

1.881

-

Valea Manastirii
45.3

Extindere retele distributie Ramet,
Cotorasti
TOTAL SA 45

SA 46 Zlatna - Izvorul Ampoiului, Paraul Gruiului, Trâmpoiele, Pirita

46
46.1

Aducțiune apă Zlatna - Izvorul

km

10,00

1.142

1.142

-

-

-

1.142

Rezervor 100mc Izv. Ampoiului

nr

1

127

127

-

-

-

127

46.3

Rețea distribuție Izv. Ampoiului

km

3,50

311

311

-

-

-

311

46.4

Rețea distribuție apă Paraul Gruiului

km

2,50

222

222

-

-

-

222

46.5

Statie pompare Trampoiele

nr

1

51

51

-

-

-

51

46.6

Aducțiune apă Izvorul Ampoiului -

km

3,00

419

419

-

-

-

419

46.7

Rezervor 150 mc Trampoiele - Pirita

nr

1

51

51

-

-

-

51

46.8

RețeadistribuțieapăTrampoiele-Pirita

km

4,00

355

355

-

-

-

355

2.678

2.678

-

-

-

2.678

Ampoiului
46.2

Trampoiele

TOTAL SA 46
47

SA 47 Vadu Motilor

47.1

Captare Vadu Motilor

nr

1

63

63

-

-

-

63

47.2

Statie tratare Vadu Motilor

nr

1

76

76

-

-

-

76

47.3

Rezervor Vadu Motilor

nr

1

51

51

-

-

-

51

47.4

Retele distributie Vadu Motilor

km

3,50

679

679

-

-

-

679

47.5

Captare Dealu Frumos

nr

1

63

63

-

-

-

63

47.6

Statie tratare Dealu Frumos

nr

1

76

76

-

-

-

76

47.7

Rezervor Dealu Frumos

nr

1

51

51

-

-

-

51

47.8

Retele distributie Dealu Frumos

km

5,00

1.038

1.038

-

-

-

1.038

-

-

2.097

TOTAL SA 47
N°

Sistem alimentare cu apa (SA),
Componente

2.097
UM

Cantitate Cost Total
(mii Euro)(1)

2.097

-

Faza 1

Faza 2

2014-2020

2020-2040

Finantare
Fondul de

FondDezv.

Alte surse

Coeziune,

Rurala

(CJ,CL,IID)

POIM

PNDR
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48

SA 48 Farau

48.1

Aductiune Sanbenedict

km

3,60

320

320

-

-

-

320

48.2

Statie tratare și rezervor 200 mc

nr

1

101

101

-

-

-

101

48.3

Retele distributie Sanbenedict

km

5,20

462

462

-

-

-

462

48.4

Statii pompare apa

nr

2

89

89

-

-

-

89

48.5

Aductiune Medves

km

1,60

142

142

-

-

-

142

48.6

Retele distributie Medves

km

3,30

293

293

-

-

-

293

48.7

Aductiune Heria

km

4,00

355

355

-

-

-

355

48.8

Statie tratare și rezervor 200 mc

nr

1

101

101

-

-

-

101

48.9

Statii pompare apa

nr

1

44

44

-

-

-

44

48.10

Retele distributie Heria

km

6,00

533

533

-

-

-

533

48.11

Aductiune Silea

km

5,90

524

524

-

-

-

524

48.12

Statii pompare apa

nr

1

44

44

-

-

-

44

48.13

Retele distributie Silea

km

5,00

444

444

-

-

-

444

3.452

3.452

-

-

-

3.452

TOTAL SA 48
49

SA 49 Scarisoara

49.1

Captare Scarisoara

nr

1

63

63

-

-

-

63

49.2

Statie tratare Scarisoara

nr

1

206

206

-

-

-

206

49.3

Retele distributie Scarisoara

km

3,50

311

311

-

-

-

311

49.4

Captare Negoiesti

nr

1

63

63

-

-

-

63

49.5

Statie tratare Neqoiesti

nr

1

206

206

-

-

-

206

49.6

Relele distributie Neaoiesti

km

3,00

266

266

-

-

-

1.115

1.115

-

-

TOTAL SA49
50

266
-

1.115

SA 50 Pianu

50.1

Extindere relele distributie Pianu de Sus

km

1,70

151

151

-

-

-

151

50.2

Aductiune Strunaari

km

2,10

186

186

-

-

-

186

50.3

Rezervor Strunqari

nr

1

76

76

-

-

-

76

50.4

Extindere relele de distributie Strungari

km

2,00

178

178

-

-

-

178

50.5

Extindere alimentare cu apa în Plaiuri

km

2,80

249

249

-

-

-

249

840

840

-

-

-

840

TOTAL SA 50
51

SA 51 Sona

51.1

Aductiune Sinmiclaus - Alecus

km

6,30

559

559

-

-

-

559

51.2

Rezervor 50 mc Alecus

km

0,00

51

51

-

-

-

51

51.3

Statie clorinare Alecus

nr

1

63

63

-

-

-

63

51.4

Extindere relele de distributie Alecus

km

3,70

329

329

-

-

-

329

TOTAL SA 51
TOTAL COSTURI LUCRARI
52

1.002

1.002

-

-

-

1.002

244.299

129.167

115.132

61.063

26.601

156.635

7.551

-

-

-

-

80

-

-

159

-

-

9

lnvestitii conexe
Sistem centralizat SCADA (Sisteme

52.1
52.2

alimentare cu apa și Dispecer Central)

global

1

7.551

7.551

Implementare software management inteqrat global

1

80

80

global

1

159

159

9

9

-

-

OR
Dolari independente operare
52.3

(minibuldozer,excavator,calculatoare,

-

autovehicule, etc.)
52.4

Extindere și modernizare laborator Alba

global

1

52.5

Dolari functionare UIP

qlobal

1

5

5

-

5

-

-

TOTAL investitii conexe

7.804

7.804

-

7.556

-

248

TOTAL INVESTITU APA POTABILA

252.104

136.972

115.132

68.619

26.601

156.884
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ANEXA 9. Plan de Investitii pe termen lung (2014-2040) - APA UZATA
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N°

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

N°

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Grup de Aglomerari (GA),
Componente

UM

Extindere rețele de canalizare în
cartier Paclisa
Statii pompare ape uzate
menajere Paclisa
Conducte de refulare Paclisa și
spre SEAU Alba Iulia
Reabilitare retele de canalizare
Alba Iulia
Reabilitare și extindere retele de
canalizare
Modernizare statii de pompare
ape uzate
Statii de pompare ape uzate noi
și reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare
TOTAL GA 01

km

7,40

nr

7

298

nr

3,50

km

Reabilitare retele de canalizare
Sebes, Petresti, Lancram
Extindere retele de canalizare Rahau
Statie de epurare Rahau (1000 LE)
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Sebes, Petresti,
Lancram
Modernizare statii de pompare ape
uzate Sebes, Petresti, Lancram
Statii de pompare ape uzate noi
și reabilitate
Reabilitare și extindere conducte de
refulare Sebes, Petresti, Lancram
TOTAL GA 02

km

Extindere rețele de canalizare în
Aiud/ Aiudul de Sus
Stații pompare ape uzate Aiud
Conducte refulare Aiud
Extindere rețele de canalizare
Ciumbrud
Stații pompare ape uzate Ciumbrud
Conducte refulare Ciumbrud
Extindere rețele de canalizare
Sâncrai
Stații pompare ape uzate Sancrai
Conducte refulare Sancrai și
subtraversare Mures
Extindere rețele de canalizare Băgău
Stații pompare ape uzate Bagau
Conducta refulare Bagau - Ciumbrud
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Aiud
Statii de pompare ape uzate noi
și reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare Aiud
TOTAL GA 03
Grup de Aglomerari (GA),
Componente

km

7,80

nr
km
km

3
2,15
7,10

75
343
2.113

nr
km
km

4
1,55
5,50

nr
km

Extindere retele de canalizare
cartier Petrisat
Stații pompare ape uzate Petrisat
Conducte refulare Petrisat
Extindere retele de canalizare
Sancel
Stații pompare ape uzate
menajere Sancel
Conducte refulare Sancel și
traversare Tarnava Mica
Extindere retele de canalizare
Iclod
Stații pompare ape uzate
menajere Iclod
Conducte refulare Iclod
Reabilitare retele de canalizare
Blaj
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Blaj

Cantitate

Cost
Total
(mii Euro)(1)

Faza 1
2014-2020

GA 01 Alba Iulia
2.047
2.047

Faza 2
2020-2040

Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Coeziune,
Rurala
POIM
PNDR

Alte surse
(CJ,CL,IID,
PNDL)

-

2.047

-

-

298

-

298

-

-

480

480

-

480

-

-

7,60

1.639

1.639

-

-

-

1.639

km

53,50

11.539

-

11.539

-

-

11.539

nr

2

114

114

-

-

-

114

nr

13

577

577

-

-

577

km

3,50

311

311

-

-

311

12.427

2.825

-

14.180

4,86

17.005
4.578
GA 02 Sebes
1.048
1.048

-

-

-

1.048

km
nr
km

9,58
1
20,25

1.498
254
4.367

1.498
254
-

4.367

-

-

1.498
254
4.367

nr

1

7

57

-

-

-

57

nr

6

266

-

266

-

-

266

km

2,10

186

-

186

-

-

186

4.819

-

-

7.676

-

1.945

-

-

75
343
2.113

-

75
343
2.113

-

-

178
238
1.365

178
238
1.365

-

178
238
1.365

-

-

2
1,65

130
231

130
231

-

130
231

-

-

km
nr
km
km

4,80
1
0,68
20,25

1.429
20
137
4.367

1.429
20
137
-

4.367

1.429
20
137
-

-

4.367

nr

6

266

-

266

-

-

266

km

2,10

186

-

186

-

-

186

UM

Cantitate

13.023
Cost
Total
(mii Euro)(1)

8.204
Faza 1
2014-2020

4.819
Faza 2
2020-2040

km

3,60

GA 04 Blaj - Sancel
1.033
1.033

-

1.033

-

-

km
km
km

3
1,20
8,85

238
357
2.361

238
357
2.361

-

238
357
2.361

-

-

nr

2

124

124

-

124

-

-

km

1,45

278

278

-

278

-

-

km

4,10

1.042

1.042

-

1.042

-

-

nr

1

20

20

-

20

-

-

km
km

1,10
3,42

7
738

7
738

-

7
-

-

738

km

14,25

3.073

-

3.073

-

-

3.073

7.676
2.857
GA 03 Aiud - Lopadea Noua
1.945
1.945

8.204
4.819
Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Alte surse
Coeziune,
Rurala PNDR (CJ,CL,IID,
POIM
PNDL)
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4.12
4.13

5
5.1
5.2
5.3
5.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15

N°

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9
9.1
9.2
9.3

Statii de pompare ape uzate noi
și reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare Blaj
TOTAL GA 04

nr

16

710

-

710

-

-

710

km

3,50

311

-

311

-

-

311

4.094

5.460

-

4.832

-

-

-

479

Reabilitare retele de canalizare
Cugir
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Cugir
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate
Reabilitare siu extindere
conducte de refulare Cugir
TOTAL GA 05

km

2,22

10.292
6.198
GA 05 Cugir
479
479

km

9,25

1.995

-

1.995

-

-

1.995

nr

4

178

-

178

-

-

178

km

3,15

280

-

280

-

-

280

2.453

-

-

2.932

Extindere retele de canalizare
Unirea
Stații de pompare ape uzate
Unirea
Conducte refulare Unirea
Retele de canalizare Razboieni
Cetate
Stații de pompare ape uzate
Razboieni Cetate
Conducte refulare Razboieni și
traversare Mures
Extindere retele de canalizare
Unirea I
Statii pompare ape uzate Unirea
I
Conducte refulare Unirea I
Extindere retele de canalizare
Inoc
Statii pompare ape uzate Inoc
Conducte refulare Inoc
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Ocna Mures
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare Ocna Mures
TOTAL GA 06
Grup de Aglomerari (GA),
Componente

km

7,05

-

2.342

-

-

nr

2

287

287

-

287

-

-

km
km

3,35
8,00

663
2.450

663
2.450

-

663
2.450

-

-

nr

2

131

131

-

131

-

-

km

1,25

225

225

-

225

-

-

km

5,95

1.283

1.283

-

-

-

1.283

nr

4

178

178

-

-

-

178

km
km

2,00
3,70

228
798

228
798

-

-

-

228
798

nr
km
km

2
5,00
9,75

89
444
2.103

89
444
-

2.103

-

-

89
444
2.103

nr

13

577

-

577

-

-

577

km

2,80

249

-

249

-

-

249

UM

Cantitate

nr

1

km

Statie noua de epurare a apelor
uzate (5200 LE)
Reabilitare colector principal
canalizare
Extindere rețele de canalizare
Abrud
Devieri conducte de ape freatice
Stații de pompare ape uzate
Abrud
Conducte de refulare Abrud
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Abrud
TOTAL GA 07
Statie noua de epurare a apelor
uzate (2500 LE)
Reabilitare colector principalși
retele canalizare Baia deAries
Extindere rețele de canalizare
Baia de Aries
Stații de pompare ape uzate Baia
de Aries
Conducte de refulare Baia de
Aries
Rețele de canalizare Sartas
Statii de pompare ape uzate
menajere
Conducte de refulare SartasSEAU Baia de Aries
TOTAL GA 08
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Teius
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Teius
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate

2.932
479
GA 06 Ocna Mures - Unirea
2.342
2.342

12.047
Cost
Total
(mii Euro)(1)

9.118
Faza 1
2014-2020

2.929
Faza 2
2020-2040

6.098
5.949
Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Alte surse
Coeziune,
Rurala PNDR (CJ,CL,IID,
POIM
PNDL)

GA 07 Abrud
2.144
2.144

-

2.144

-

-

3,95

1.321

1.321

-

1.321

-

-

km

8,75

3.646

3.646

-

3.646

-

-

km
nr

0,50
11

192
408

192
408

-

192
408

-

-

km
km

2,37
2,20

735
374

735
-

374

735
-

-

374

374

8.446

-

374

-

1.424

-

-

8.820
8.446
GA 08 Baia de Aries
1.424
1.424

nr

1

km

1,70

883

883

-

883

-

-

km

10,45

4.452

4.452

-

4.452

-

-

nr

4

172

172

-

172

-

-

km

1,90

513

513

-

513

-

-

km
nr

4,00
global

863
76

-

863
76

-

-

863
76

km

2,00

279

-

279

-

-

279

1.218

7.443

-

1.218

-

-

-

311

8.661

7.443
GA 09 Teius
311
311

km

1,44

km

6,00

1.294

-

1.294

-

-

1.294

nr

2

89

-

89

-

-

89
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9.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4

11
11.1
11.2
11.3

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

N°

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

Reabilitare și extindere conducte
de refulare Teius
TOTAL GA 09

km

Extindere retele de canalizare
Zlatna
Reabilitare și extindere retele de
canalizare Zlatna
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare Zlatna
TOTAL GA 23

km

Reabilitare și extindere retele de
canalizare
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare
TOTAL GA 24

km

6,00

nr

6

266

km

2,10

186

Conducta refulare Daia RomanaSebes
Statii pompare ape uzate noi
Reabilitare și extindere retele de
canalizare
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare
TOTAL GA 25
Grup de Aglomerari (GA),
Componente

km

2,10

186

186

-

-

186

1.569

-

-

1.880

1,30

1.880
311
GA 23 Zlatna
280
280

-

-

-

280

km

11,00

2.372

-

2.372

-

-

2.372

nr

18

799

-

799

-

-

799

km

4,55

404

-

404

-

-

404

3.575

-

-

3.855

1.294

-

-

1.294

-

266

-

-

266

-

186

-

-

186

1.746

-

-

1.746

8,40

1.746
GA 25 Daia Romana
1.304
1.304

-

-

-

1.304

nr
km

1
5,50

76
1.186

76
-

1.186

-

-

76
1.186

nr

4

178

-

178

-

-

178

km

0,70

62

-

62

-

-

62

3.855
280
GA 24 Vintu de Jos
1.294
-

2.806
Cost
Total
(mii Euro)(1)

UM

Cantitate

Extindere retele de canalizare
Benic
Statii pompare ape uzate noi
Benic
Extindere retele de canalizare în
Cetea
Statii pompare ape uzate noi
Benic
Extindere conducte de refulare în
Cetea
Extindere retele de canalizare în
Galda de Sus
Statii pompare ape uzate noi în
Galda de Sus
Extindere conducte de refulare în
Galda de Sus
TOTAL GA 26

km

3,70

nr

2

89

km

4,80

nr

Extindere capacitate statie de
epurare (2500 LE)
Extindere retele de canalizare în
Drasov
Statii pompare ape uzate noi
Drasov
Extindere conducte de refulare în
Drasov
Extindere retele de canalizare în
Vingard
Statii pompare ape uzate noi în
Vingard
Extindere conducte de refulare în
Vingard
TOTAL GA 27

nr

1

km

Extindere capacitate statie de
epurare (1500 LE)
Extindere retele de canalizare în
Leorint
Statii pompare ape uzate noi
Leorint
Extindere conducte de refulare în
Leorint
Extindere retele de canalizare în
Mescreac
Statii pompare ape uzate noi în
Mescreac
Extindere conducte de refulare în
Mescreac
TOTAL SC 28

-

1.380
Faza 1
2014-2020

GA 26 Galda de Jos
798
798

1.426
Faza 2
2020-2040

-

2.806
Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Alte surse
Coeziune,
Rurala PNDR (CJ,CL,IID,
POIM
PNDL)

-

-

-

798

89

-

-

-

89

1.035

-

1.035

-

-

1.035

6

266

-

266

-

-

266

km

2,50

222

-

222

-

-

222

km

2,90

625

-

625

-

-

625

nr

4

178

-

178

-

-

178

km

1,50

133

-

133

-

-

133

3.346
887
GA 27 Spring
1.015
-

2.459

-

-

3.346

1.015

-

-

1.015

4,90

1.057

-

1.057

-

-

1.057

nr

4

178

-

178

-

-

178

km

2,50

222

-

222

-

-

222

km

9,30

2.006

-

2.006

-

-

2.006

nr

8

355

-

355

-

-

355

km

4,30

382

-

382

-

-

382

5.215

-

-

5.215

-

-

-

1.015

5.215
SC 28 Radesti
1.015
1.015

nr

1

km

3,30

712

712

-

-

-

712

nr

2

89

89

-

89

-

-

km

2,00

178

178

-

178

-

-

km

2,50

539

539

-

-

-

539

nr

2

89

89

-

89

-

-

km

1,60

142

142

-

142

-

-

2.764

2.764

-

498

-

2.266

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

94

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice
16
16.1
16.2
16.3

17
17.1
17.2
17.3
17.4
N°

18
18.1
18.2
18.3
18.4
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6

21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9

22.10

GA 30 Bistra
324
-

324

-

-

324

3

133

-

133

-

-

133

1,05

93

-

93

-

-

93

550

-

-

550

-

-

609

-

1.143

-

-

1.143

-

690

690

-

-

-

690

152
2.594
Cost
Total
(mii Euro)(1)

152
2.594
Faza 1
2014-2020

Faza 2
2020-2040

-

152
1.904

690

Reabilitare și extindere retele de
canalizare
Statii pompare ape uzate noi și
reabilitate
Reabilitare și extindere conducte
de refulare
TOTAL GA 30

km

1,50

nr
km

Statie noua de epurare a apelor
uzate Cistei (500 LE)
Extindere retele de canalizare
Cistei
Extindere retele de canalizare
Obreja
Stații de pompare ape uzate
TOTAL GA 10
Grup de Aglomerari (GA),
Componente

nr

1

km

5,30

1.143

km

3,20

km

global

UM

Cantitate

nr

1

km
nr
km

14,00
global
2,50

nr

1

km
nr
km

3,90
global
1,60

841
228
142

km

2,10

km

2,60

Statie de epurare a apelor uzate
noua (2200 LE)
Rețele de canalizare
Stații pompare ape uzate
Conducte de refulare
TOTAL GA 11
Statie de epurare a apelor uzate
noua (2000 LE)
Rețele de canalizare Sona
Stații de pompare ape uzate
Conducta refulare Sona - Lunca
Tarnavei
Rețele de canalizare Lunca
Tarnavei
Conducta refulare Lunca
Tarnavei - Biia
TOTAL GA 12
Statie de epurare a apelor uzate
noua (2800 LE)
Extindere rețele de canalizare
Cetatea de Balta
Stații de pompare ape uzate și
conducte refulare Cetate
Rețele de canalizare Sintamarie
Stații de pompare ape uzate
menajere Santamarie
Conducta refulare Santamarie SEAU
TOTAL GA 13

550
GA 10 Mihalt
609
609

GA 11 Bucerdea Grânoasă
1.078
1.078

Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Alte surse
Coeziune,
Rurala PNDR (CJ,CL,IID,
POIM
PNDL)

-

-

1.078

-

-

-

3.019
114
222
4.433

-

-

-

1.015

-

841
228
142

-

-

841
228
142

-

453

453

-

-

453

-

231

231

-

-

231

-

-

-

2.910

-

-

-

1.015

-

3.019
3.019
114
114
222
222
4.433
4.433
GA 12 Sona
1.015
1.015

2.910
2.910
GA 13 Cetatea de Baltă
1.015
1.015

nr

1

km

12,00

2.588

2.588

-

-

2.588

-

nr

global

152

152

-

-

152

-

km
nr

2,00
global

431
76

431
76

-

-

431
76

-

km

1,50

133

133

-

-

133

-

-

-

4.395

-

-

1.406

-

-

4.395
4.395
GA 14 Ighiu
1.406
1.406

Extindere retele de canalizare
Telna
Stații de pompare ape uzate
Telna
Conducte refulare Telna
Extindere retele de canalizare
Ighiel
Stații de pompare ape uzate
Ighiel
Conducte refulare Ighiel
TOTAL GA 14

km

4,10

nr

7

139

139

-

139

-

-

km
km

0,80
4,80

202
1.583

202
1.583

-

202
-

-

1.583

nr

4

81

81

-

-

-

81

km

1,10

-

1.747

-

274
1.938

Statie noua de epurare a apelor
uzate (2100 LE)
Rețele de canalizare Arieseni
Stații de pompare ape uzate
Arieseni
Conducte de refulare Arieseni
Rețele de canalizare Fata
Cristesei - Cobles
Stații de pompare ape uzate Fata
Cristesei - Cobles
Conducte de refulare Fata
Cristesei - Cobles
Rețele de canalizare Bubesti Galbena - Vanvucesti - Izlaz
Stații de pompare ape uzate Bubesti Galbena - Vanvucesti Izlaz
Conducte de refulare Bubesti Galbena - Vanvucesti - Izlaz

nr

1

-

-

-

1.355

km
nr

4,50
3

888
308

888
308

-

-

-

888
308

km
km

0,90
1,40

253
318

253
318

-

-

-

253
318

nr

1

78

78

-

-

-

78

km

0,75

52

52

-

-

-

52

km

6,50

1.635

1.635

-

-

-

1.635

nr

9

717

717

-

-

-

717

km

2,20

417

417

-

-

-

417

274
274
3.685
3.685
GA 15 Arieseni
1.355
1.355
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22.11

N°

22.12
22.13

23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7

25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
25.10
25.11
25.12

26
26.1
26.2
26.3
N°

26.4
26.5
26.6

Extindere retele de canalizare în
zonele Poiana Vartop, Avramesti,
Cobles, Stei, zone
superioare de presiune
Grup de Aglomerari (GA),
Componente
Stații de pompare ape uzate
pentru deservire zone Etapa II
Conducte de refulare aferente
SPAU deservire Etapa II
TOTAL GA 15
Statie de epurare a apelor uzate
noua (2500 LE)
Extindere rețele canalizare Lupșa
Extindere rețele canalizare Valea
Lupșii
Extindere rețele canalizare
Mușca
Extindere rețele canalizare
Mănăstire
Extindere rețele canalizare
Pitiga
Extindere rețele canalizare
Lunca
Stații de pompare ape uzate
Conducta refulare Pitiga Manastire
Conducta refulare Manastire Lupsa
Conducta refulare Lunca-Lupsa
TOTAL GA 16
Statie de epurare a apelor uzate
noua (3000 LE)
Rețele de canalizare Sebeșel
Stații de pompare ape uzate și
conducte refulare Sebesel
Rețele de canalizare Săsciori
Stații de pompare ape uzate și
conducte refulare Sasciori
Rețele de canalizare Laz
Stații de pompare ape uzate și
conducte refulare Laz
TOTAL GA 17

km

10,90

2.627

-

2.627

UM

Cantitate

Cost
Total
(mii Euro)(1)

Faza 1
2014-2020

Faza 2
2020-2040

nr

14

622

-

622

km

5,90

1.123

-

1.123

-

-

1.123

4.372

-

-

10.392

-

-

1.015

-

10.392
6.020
GA 16 Lupșa
1.015
1.015

-

-

2.627

Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Alte surse
Coeziune,
Rurala PNDR (CJ,CL,IID,
POIM
PNDL)
622

nr

1

km
km

6,00
1,50

1.599
400

1.599
400

-

-

1.599
400

-

km

5,50

1.465

1.465

-

-

1.465

-

km

1,00

266

266

-

-

266

-

km

1,80

480

480

-

-

480

-

km

3,50

932

932

-

-

932

-

nr
km

global
1,00

444
89

444
89

-

-

444
89

-

km

2,20

195

195

-

-

195

-

km

1,50

-

-

133
7.018

-

nr

1

133
133
7.018
7.018
GA 17 Sasciori
1.269
1.269

-

-

1.269

-

km
nr

4,00
global

1.066
159

1.066
159

-

-

1.066
159

-

km
nr

8,20
global

2.185
285

2.185
285

-

-

2.185
285

-

km
nr

1,80
global

480
209

480
209

-

-

480
209

-

-

-

5.653

-

-

-

-

744

5.653
5.653
GA 18 Pianu
744
744

Rețele de canalizare Pianu de
Sus
Rețele de canalizare Pianu de
Jos
Stații pompare ape uzate Pianu
de Jos și de Sus
Conducta refulare Pianu de Sus Pianu de Jos
Extindere rețele de canalizare
Pianu de Sus
Extindere rețele de canalizare
Strungari
Stații pompare ape uzate
Strungari
Conducta refulare Strungari Pianu de Sus
Retele de canalizare Purcareti
Retele de canalizare Plaiuri
Stații de pompare ape uzate și
conducte refulare
Conducta refulare Strungari Pianu de Sus
TOTAL GA 18

km

3,45

km

1,75

377

377

-

-

-

377

nr

global

266

266

-

-

-

266

km

3,50

311

311

-

-

-

311

km

4,50

971

971

-

-

-

971

km

4,00

863

863

-

-

-

863

nr

global

152

152

-

-

-

152

km

2,10

186

186

-

-

-

186

km
km
nr

2,60
2,80
global

561
604
190

561
604
190

-

-

561
604
190

km

3,20

284

284

-

-

284

-

-

5.509

Rețele de canalizare Totoi
Stație de pompare ape uzate
Conducta refulare Totoi Santimbru
Grup de Aglomerari (GA),
Componente

km
nr
km

-

-

470
76
216

Statie epurare ape uzate
Santimbru fabrica (300 LE)
Extindere rețele de canalizare
Santimbru
Statie de epurare a apelor uzate
Dumitra (150 LE)

5.509
3.870
1.639
GA 19 Santimbru (Santimbru, Totoi, Dumitra)
3,90
470
470
global
76
76
3,40
216
216
-

UM

Cantitate

Cost
Total
(mii Euro)(1)

Faza 1
2014-2020

Faza 2
2020-2040

Finantare
Fondul de
Fond Dezv.
Alte surse
Coeziune,
Rurala PNDR (CJ,CL,IID,
POIM
PNDL)
152

nr

1

152

-

152

km

0,60

72

-

72

-

-

72

nr

1

76

-

76

-

-

76
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26.7
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5

28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5

29
29.1
29.2
29.3
29.4
30
30.1
30.2
30.3
30.4
31
31.1
31.2
31.3
31.4
32
32.1
32.2
32.3
32.4

Rețele de canalizare Dumitra
TOTAL GA 19

km

1,30

Statie de epurare a apelor uzate
noua (2000 LE)
Rețele de canalizare Sibot
Rețele de canalizare Balomiru de
Camp
Stații de pompare ape uzate
Conducta refulare Balomiru de
Camp - SEAU Sibot
TOTAL GA 20

nr

1

km
nr

4,60
2,20

992
474

nr
km

global
1,70

152
151

Statie de epurare a apelor uzate
(1000 LE)
Rețele de canalizare Blandiana
Rețele de canalizare Acmariu
Stații de pompare ape uzate
Conducta refulare Blandiana Acmariu
TOTAL GA 21
Statie de epurare a apelor uzate
(1100 LE)
Rețele de canalizare
Stații de pompare ape uzate
Conducte de refulare SPAU
TOTAL GA 22
Statie de epurare a apelor uzate
(2000 LE)
Rețele de canalizare
Stații de pompare ape uzate
Conducte de refulare SPAU
TOTAL GA 29
Statie de epurare a apelor uzate
(300 LE)
Extindere retele de canalizare în
Henig
Stații de pompare ape uzate noi
Conducte de refulare SPAU
TOTAL SC 31
Statie de epurare a apelor uzate
(1200 LE)
Rețele de canalizare
Stații de pompare ape uzate
Conducte de refulare SPAU

nr

1

km
nr
nr
km

4,10
3,20
global
2,20

157
1.219
762
GA 20 Sibot
1.015
1.015

157
457

-

-

157
1.219

-

-

1.015

-

992
474

-

-

992
474

-

152
151

-

-

152
151

-

-

-

2.784

-

761

-

-

761

884
690
152
195

-

-

884
690
152
195

2.682
GA 22 Cut
761
761

2.682

-

-

2.682

-

-

-

761

1.229
1.229
89
89
91
91
2.170
2.170
GA 29 Valea Lunga
1.015
1.015

-

-

-

1.229
89
91
2.170

-

-

-

1.015

2.070
2.070
355
355
103
103
3.543
3.543
SC 31 Berghin (Henig)
317
317

-

-

-

2.070
355
103
3.543

-

-

-

317

2.784
2.784
GA 21 Blandiana
761
884
690
152
195

-

nr

1

km
nr
km

5,70
global
0,80

nr

1

km
nr
km

9,60
8
0,90

nr

1

km

7,50

1.618

1.618

-

-

-

1.618

nr
km

2
0,80

-

-

-

89
71
2.095

nr

1

89
89
71
71
2.095
2.095
SC 32 Salciua
761
761

-

-

-

761

km
nr
km

15,50
8
2,00

3.343
355
228

-

-

-

3.343
355
228

3.343
355
228
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No

Grup de Aglomerari (GA),

UM

Cantitate

Componente

Cost Total

Faza 1

Faza 2

Finantare

(mii Eurof l

2014-2020

2020-2040

Fondul de

Fond Dezv.

Coeziune, POIM Rurala PNDR

Alte surse
(CJ,CL,IID,
PNDL)

34

SC 34 Miraslau

34.1

Statie de epurare a apelor uzate (1500

nr

1

761

761

-

-

-

761

LE)
34.2

Rețele de canalizare

km

11,40

2.459

2.459

-

-

-

2.459

34.3

Stații de pompare ape uzate

nr

7

311

311

-

-

-

311

34.4

Conducte de refulare SPAU

km

6,80

776

776

-

-

-

776

4.307

4.307

-

-

-

4.307

TOTAL SC 34
35

SC 35 Unirea (Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus)

35.1

Extindere relele de canalizare în

km

10,60

2.286

2.286

-

-

-

2.286

nr

2

89

89

-

-

-

89

0,80

71

71

-

-

-

71

2.446

2.446

-

-

-

2.446

Ciugudu de Jos și Ciugudu de Sus
35.2

Stații pompare ape uzate noi și
reabilitate

35.3

Conducte de refulare SPAU în Ciugudu km
de Jos și Ciugudu de Sus

TOTAL SC 35
36

SC 36 Unirea (Dumbrava, Mahaceni)

36.1

Statie de epurare a apelor uzate

nr

1

507

507

-

-

-

507

km

10,60

2.286

2.286

-

-

-

2.286

(700 LE)
36.2

Rețele de canalizare în Dumbrava și
Mahaceni

36.3

Stații de pompare ape uzate noi

nr

8

355

355

-

-

-

355

36.4

Conducte de refulare SPAU în

km

0,80

71

71

-

-

-

71

TOTAL SC 36

3.219

3.219

-

-

-

3.219

TOTAL COSTURI LUCRARI

180.831

122.008

58.823

40.722

29.097

111.013

Dumbrava și Mahaceni

37
37.1

lnvestitii conexe
Sistem centralizat SCADA

global

1

3.540

3.540

-

3.540

-

-

(Sisteme apa uzata și Dispecer Central)
37.2

Vehicule operationale

global

16

1.691

1.691

-

1.691

-

-

37.3

Dolari functionare UIP

global

1

5

5

-

5

-

-

TOTAL investitii conexe

5.236

5.236

-

5.236

-

-

TOTAL INVESTITII APA UZATA

186.067

127.244

58.823

45.958

29.097

111.012

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 - 25.08.2020

98

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
SECȚIUNEA 5 – Utilități Publice

ANEXA 10: Situația existentă privind Gradul de acoperire cu iluminat public
stradal în mediul rural

Albac
Almașu Mare
Avram Iancu
Arieșeni
Berghin
Bistra
Blandiana
Bucerdea Grânoasă
Bucium
Câlnic
Cenade
Cergău
Ceru Băcăinți

Nr.
populație/
localitate
2.098
1.276
1.545
1.711
2.027
4.806
924
2.375
1.513
1.898
974
1.620
253

Lungime rețea
iluminat public
-km11,10
9,10
10,85
11,30
12,95
11,25
7,65
14,80
18,35
10,70
5,65
10,40
3,10

14.
15.
16.

Cetatea de Baltă
Ciugud
Ciuruleasa

3.167
3.048
1.180

16,50
21,20
10,20

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Crăciunelu de Jos
Cricău
Cut
Daia Română
Doștat
Fărău

2.148
2.099
1.266
3.145
999
1.590

8,65
11,60
4,65
9,85
6,60
10,30

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Galda de Jos
Gârbova
Gârda de Sus
Hopârta
Horea
Ighiu
Întregalde
Jidvei
Livezile
Lopadea Nouă
Lunca Mureșului
Lupșa
Meteș
Mihalț
Mirăslău
Mogoș

4.398
2.112
1.670
1.186
2.080
6.913
615
5.332
1.253
2.689
2.561
3.151
2.823
3.287
2.104
818

24,20
11,45
12,10
11,20
16,40
41,85
3,80
31,60
9,00
18,15
10,90
20,75
21,15
18,00
12,75
5,90

39.
40.

Noșlac
Ocoliș

1.829
582

8,75
3,85

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ohaba
Pianu
Poiana Vadului
Ponor
Poșaga
Rădești

659
3.610
1.090
596
1.045
1.322

5,60
18,10
7,55
3,80
7,95
8,95

Nr.
crt

UAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Operator

Primăria
SC Electrica Energie ENEL
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SCElectrose rv Arieșul SRL
SC Electrica
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica
Furnizare SA, Brasov.
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Furnizare
SDEE
Electrica Furnizare SA, Brasov.
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica SA
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania
Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC ElectricaTransilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Transilvania Sud
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
Electroserv Arieșul SRL, com.
Sohodol
S.C. ELECTRIC A S.A. ,Bucuresti
-SC E-ON ENERGIE ROMANIA
SA;
-SC ELECTRIC A DISTRIBU
TIE ALBA ;
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
OC Electrica Câmpeni
SC Electrica Furnizare

Grad de
acoperire
%
20%
70%
90%
30%
80%
85%
90%
90%
90%
100%
90%
100%
68%
100%
100%
70%
100%
95%
80%
100%
100%
95%
95%
100%
70%
95%
20%
100%
70%
99%
95%
100%
95%
95%
80%
100%
100%
20%
100%
90%

85%
100%
10%
70%
90%
100%
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Râmeț
Rimetea
Roșia de Secaș
Roșia Montană
Sălciua
Săliștea
Sâncel
Sântimbru
Săsciori
Scărișoara
Sohodol
Stremț
Șibot
Șona
Șpring
Șugag
Unirea
Vadu Moților
Valea Lungă

545
1.040
1.605
2.824
1.517
2.350
2.665
2.993
6.446
1.674
1.772
2.455
2.451
4.392
2.583
2.917
5.047
1.373
3.127

3,80
6,25
10,50
18,30
10,60
12,25
14,75
19,45
25,35
11,55
12,10
12,85
12,05
22,45
13,80
12,90
24,05
6,05
16,15

66.
67

Vidra
Vințu de Jos

1.637
5.480

15,55
29,40

SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare SA
SC Electrica Furnizare SA
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
SC Electrica Furnizare
S.C. Electrica Furnizare S.A.
S.C.Electrica Furnizare S.A.,
Brașov
S.C. Electrica
SC Electrica Furnizare

60%
100%
100%
75%
90%
100%
100%
95%
95%
40%
20%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
10%
95%
20%
80%

Sursa:STRATEGIA JUDEȚULUI ALBA PRIVINDDEZVOLTAREA SEVICIILOR COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUBLICE, 2018-2023
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Secțiunea 6. Servicii publice de interes general
6.1. Infrastructura de educație și servicii de educație
6.1.1. Rețeaua școlară
Conform datelor ISJ Alba, în anul școlar 2019/2020 în județul Alba funcționau
următoarele unități de învățământ public și privat: 237 de grădinițe, 103 școli primare, 125 de
școli gimnaziale, 36 de colegii și licee, 3 școli profesionale, 8 școli postliceale, 3 cluburi sportive
școlare, un palat al copiilor și 6 cluburi ale copiilor, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Casa Corpului Didactic și Inspectoratul
Școlar Județean.
Din totalul de 512 unități de învățământ publice și private, mai puțin de o treime (141)
aveau personalitate juridică, restul de 371 fiind subordonate acestora. De asemenea, 2/3 dintre
acestea erau localizate în mediul rural. Totuși, dacă ne raportăm la cele peste 600 de sate care
aparțin de cele 67 de comune din județ, putem constata că doar 27% au grădiniță, iar 30% au
școală (din care doar 14% și clase de ciclu gimnazial). În plus, doar 5% dintre comune
beneficiază de un liceu.
Un alt aspect demn de menționat este și faptul că numărul de unități de învățământ a
scăzut față de anul 1992 cu 35%. Așadar, au fost desființate peste 60 de grădinițe, aproape 200
de școli, 15 școli profesionale, 9 postliceale și de maiștri. În schimb, a crescut cu 3 numărul
liceelor. Această restructurare a rețelei poate fi pusă, în principal, pe seama scăderii accentuate a
natalității, dar și a unor modificări legislative.
Tabel 1 - Rețeaua școlară publică din județul Alba, în anul școlar 2019/2020
Tip unitate
Grădiniță
Școală primară
Școală gimnazială*
Colegiu / liceu**
Școli profesionale
Școală postliceală
TOTAL

Personalitate
juridică
17
0
80
36
0
8
141

Arondată

Urban

Rural

Total

220
103
45
0
3
0
371

78
17
31
33
3
8
170

159
86
94
3
0
0
342

237
103
125
36
3
8
512

* Școlile gimnaziale cuprind și clase de învățământ primar
** Unele colegii și licee au grupe de grădiniță, clase de învățământ primar și/sau
gimnazial, de învățământ profesional, de învățământ postliceal
Sursa: ISJ Alba
În fiecare UAT din județul Alba funcționează, în conformitate cu legislația în vigoare,
minim o unitate de învățământ cu personalitate juridică, chiar dacă în cazul comunei CeruBăcăinți aceasta nu mai funcționează din cauza numărului redus de copii de vârstă școlară. Și în
comunele Râmeț, Ponor, Ocoliș, Întregalde numărul de copii și elevi înscriși la unitatea cu
personalitate juridică nu depășește 20 și este în continuă scădere, context în care cel mai probabil
își vor sista efectiv activitatea în viitorul foarte apropiat. În cazul unităților arondate, astfel de
cazuri sunt și mai frecvente, astfel încât ne putem aștepta la continuarea fenomenului de
restructurare a rețelei, care, cel puțin în zonele mai greu accesibile, impun conceperea unor
soluții de asigurare a accesului la educație pentru toți copii.
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Figura 1 - Dinamica populației școlare totale la nivel de UAT, în perioada 20122018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
6.1.2. Învățământul antepreșcolar (creșe)
Deși nu sunt considerate unități de învățământ, ci funcționează ca entități din sfera
serviciilor sociale în subordinea primăriilor, creșele joacă un rol important în creșterea șanselor
de dezvoltare personală ale copiilor. În anul 2018, funcționau creșe doar în municipiile AlbaIulia, Aiud și Blaj, cu un număr de 247 de copii, în creștere cu 84% față de anul 2014, dar infim
(sub 10%) în raport cu cele aproape 3.000 de nașteri/an din județ. Dacă în Alba Iulia erau înscriși
178 de copii, în Aiud numărul lor se ridica la 44, iar în Blaj la doar 25. Capacitatea acestora este
una insuficientă, numărul cererilor depuse anual fiind mai mare decât cel al locurilor disponibile.
În prezent, mai multe primării din județ (de ex. Alba Iulia, Ighiu, Blaj, Pianu, Galda de
Jos etc.) au investit, investesc sau au în pregătire investiții pentru noi creșe sau pentru extinderea
celor existente. Așadar, este de așteptat ca numărul de locuri să crească, fără a reuși totuși să
acopere tot deficitul existent.
6.1.3. Învățământul preșcolar, primar și gimnazial
În prezent, există grădinițe în toate cele 11 orașe și în 63 din cele 67 de comune,
excepție făcând Ceru-Băcăinți, Râmeț, Întregalde și Ponor, unde numărul foarte mic de copii
născuți în ultimii ani nu mai permite înființarea unor grupe de grădiniță. Având în vedere că
numărul mediu de copii pe grupă ar trebui să fie de 15 (minim 10/maxim 20), conform Legii
Educației Naționale, putem constata că și alte UAT-uri întâmpină dificultăți în atingerea acestei
S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 2 -25.08.2020
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cifre de școlarizare: Ohaba (o medie de 2 copii/an), Poșaga (idem), Mogoș (3/an), Ocoliș (idem),
Sohodol (4/an), Almașu Mare (6 copii/an distribuiți în 3 grădinițe), Bucium (idem), Rimetea
(6/an în 2 grădinițe), Livezile (6/an), Sălciua (idem), Vadu Moților (idem), Blandiana (7/an),
Arieșeni (8/an), Fărău (8/an în 4 grădinițe), Gârda de Sus (8/an în 2 grădinițe), Avram Iancu
(9/an în 2 grădinițe), Cut (9/an), Doștat (9/an în 2 grădinițe), Poiana Vadului (9/an în 4
grădinițe). Evident că, în acest context demografic, grădinițele funcționează cu grupe combinate
pentru a se apropia măcar de pragul minim al unei grupe (deși există derogări la nivel județean și
pentru grupe mai mici de 10 elevi).
În anul școlar 2018/2019 la nivelul județului au fost înscriși în învățământul preșcolar
8.816 copii, în scădere cu 13,4% față de anul școlar 2012/2013, pe fondul reducerii natalității.
Totuși, conform INS, numărul copiilor domiciliați în județ cu vârstă corespunzătoare înscrierii în
învățământul preșcolar era în 2018 de 9.799, ceea ce indică faptul că aproape 1.000 de copii
(10% din total) nu urmau, dintr-un motiv sau altul grădinița. Comparând cei doi indicatori la
nivel de UAT, obținem informații interesante. Astfel, în orașele Alba-Iulia, Blaj, Abrud,
Câmpeni, ca și în comunele Almașu Mare, Arieșeni, Blandiana, Bucerdea Grânoasă, Bucium,
Ciuruleasa, Lunca Mureșului, Noșlac, Ocoliș, Rădești, Rimetea, Săliștea, Șona și Stremț sunt
înscriși mai mulți copii în grădinițe decât cei care au domiciliul în localitate, ceea ce indică
fenomene de mobilitate teritorială (de ex. copii ai căror părinți locuiesc în altă localitate, dar sunt
lăsați în grija bunicilor, familii care locuiesc fără înscrierea domiciliului în respectivele localități
– de ex. doar cu viză de reședință, copii ”navetiști” proveniți din localitățile învecinate care sunt
aduși la grădiniță de părinți etc.).
În altă ordine de idei, în localități precum Cugir, Teiuș, Berghin, Cetatea de Baltă,
Ciugud, Crăciunelu de Jos, Cut, Fărău, Galda de Jos, Ighiu, Meteș, Ohaba, Pianu, Poșaga,
Sălciua, Sâncel, Sântimbru, Scărișoara, Sohodol, Unirea peste 25% dintre copii domiciliați nu
merg la grădiniță în respectivele comunități. În unele dintre aceste localități alipite de localități
urbane (de ex. Ciugud, Sântimbru, Ighiu, Teiuș etc.) este evident că vorbim de practica înscrierii
copiilor de către părinți la grădinițele din centre urbane mai importante, unde aceștia consideră
că vor beneficia de o pregătire mai bună. În altele însă (precum cele din zona montană – de ex.
Scărișoara, Poșaga, Sălciua etc.) poate fi vorba și despre faptul că distanța sau posibilitățile
materiale reduse nu permit familiilor să-și înscrie copiii la grădiniță.
Figura 2- Evoluția numărul de copii și elevi înscriși în învățământul preșcolar,
primar și gimnazial, la nivelul județului Alba, în perioada 2012-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Totuși, pe ansamblu, numărul de copii înscriși în grădinițe a scăzut în perioada 20122018 în majoritatea UAT-urilor din județ, cu excepția comunelor Blandiana, Ciuruleasa,
Livezile, Noșlac, Pianu, Sălciua, Săliștea, Săsciori, Vadu Moților și Vințu de Jos, unde s-au
înregistrat mici creșteri. În schimb, numărul de preșcolari a scăzut accentuat în Baia de Arieș (56%), Cugir (-26%), Câmpeni (-25%), Ocna Mureș (-24%), Blaj (-22%), Teiuș (-21%), Abrud (20%), precum și în multe comune (Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Ciugud,
Crăciunelu de Jos, Fărău, Gârda de Sus, Horea, Lopadea Nouă, Ohaba, Poșaga, Sântimbru,
Sohodol, Valea Lungă etc.). Așadar, cu excepția cazurilor care impun conformarea la anumite
standarde legale cu privire la infrastructura educațională, investițiile în noi spații pentru
învățământ preșcolar în astfel de zone, ca de altfel în majoritatea covârșitoare a localităților din
județ, ar trebui limitate.
Figura 3– Rețeaua de grădinițe și școli (cu personalitate juridică și arondate), de la
nivelul UAT-urilor din județul Alba

Sursa: ISJ Alba
În cazul școlilor, situația este una similară. Legea Educației stabilește, ca regulă
generală, clase de ciclu primar cu 20 de elevi, respectiv de ciclu gimnazial, cu praguri minime de
12, respectiv 25-30 de elevi. Totuși, în comunele Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu,
Blandiana, Bucium, Cenade, Ciuruleasa, Cut, Fărău, Gârda de Sus, Hopârta, Întregalde, Livezile,
Meteș, Mirăslău, Mogoș, Ocoliș, Ohaba, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Rădești, Râmeț,
Rimetea, Sălciua, Șibot, Sohodol, Vadu Moților, Vidra contingentul de copii de vârstă școlară
este, în medie, mai mic decât pragul minim pentru înființarea unei clase (12 elevi), fără a mai lua
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în considerare că în unele dintre acestea există mai mult de o școală (de ex. 3 în comuna Fărău,
la o medie de 9 copii pe generație). Și în acest caz există derogări permise de lege cu titlu
excepțional, care sunt aplicate la nivel județean, cel mai probabil la presiunea comunităților și
autorităților locale, închiderea de unități de învățământ fiind o măsură nepopulară. Totuși,
practicarea predării simultane poate avea o influență negativă asupra nivelului de pregătire a
elevilor, lăsând la o parte lipsa de sustenabilitate a unor astfel de practici. Unele primării de
comune sunt nevoite să modernizeze și întrețină cu fondurile modeste de care dispun la bugetele
locale mai multe școli cu câțiva elevi, deși ar putea opta pentru concentrarea acestora, ca și a
investițiilor, la școala din centrul de comună. În acest context, singurele cheltuieli ar fi legate de
transportul zilnic al elevilor.
Figura 4 - Dinamica populației școlare (ciclu preșcolar, primar și gimnazial), la
nivel de UAT din județul Alba, în perioada 2012-2018

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Baza de date TEMPO Online
În ceea ce privește numărul de elevi din școli, acesta a scăzut cu aproape 10% doar în
intervalul 2012-2018, scăderea fiind mai vizibilă în cazul ciclului gimnazial (-14,5%) decât a
celui primar (-4,6%), pe fondul trendului negativ al natalității. Singurele UAT-uri în care s-a
înregistrat o creștere a numărului de elevi din școli au fost Alba Iulia (+16,3%), Ciugud
(+11,9%) și Săsciori (+2,5%). În cazul municipiului reședință de județ, creșterea ar putea fi pusă
și pe seama creșterii numărului de elevi din localitățile învecinate care se înscriu aici (fenomen
întâlnit și în cazul grădinițelor), în Ciugud pe seama suburbanizării (construcția de noi locuințe,
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adesea ridicate de familii care se mută din Alba Iulia), iar în cel la comunei Săsciori pe rata
ridicată a natalității (datorată mai ales comunității de romi).
În schimb, în orașul Baia de Arieșși comunele Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Bistra,
Bucium, Cenade, Fărău, Gârda de Sus, Horea, Întregalde, Livezile, Lupșa, Meteș, Mirăslău,
Ocoliș, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Rădești, Râmeț, Sălciua, Sâncel, Șibot, Sohodol, Vadu
Moților și Valea Lungă numărul de elevi a scăzut cu peste un sfert în doar 6 ani. După cum se
poate observa, cele mai multe dintre aceste localități sunt situate în zona Munților Apuseni sau a
Podișului Târnavelor – areale tot mai puternic afectate de declinul socio-economic, ce se traduce
și în scăderea natalității.
Numărul de absolvenți de gimnaziu din județ s-a redus în intervalul 2012-2018 cu 13%,
scăzând sub pragul de 3.000, cifră aproape identică cu contingentul anual de elevi școlarizați,
ceea ce indică o rată foarte scăzută a abandonului.
Învățământul primar de tip ”A doua șansă” s-a desfășurat în anul școlar 2018/2019 în 9
școli din județul Alba (2 din Alba Iulia, 2 din Blaj și câte una din Abrud, Ocna Mureș, Roșia
Montană și Sebeș), dintre care la 8 pentru ciclul gimnazial și la 5 pentru cel primar, permițând
reîntoarcerea în sistemul educațional a persoanelor care au abandonat timpuriu școala.
Domeniile de pregătire profesională în cadrul programului au fost confecții textile, mecanică,
agricultură, resurse naturale și protecția mediului, industrie textilă și a pielăriei.
Asociația PAKIV a derulat cu fonduri europene proiectul ”Educație pentru toți,
Educația este șansa ta”, prin care au fost amenajate 9 centre educaționale de zi pe activități
remediale, fiind organizat programul ”A doua șansă” pentru un număr de 146 de beneficiari.
Aceeași asociație derulează în prezent un proiect similar în comuna Vințu de Jos.
În anul școlar 2018/2019 au solicitat echivalarea studiilor realizate în străinătate un
număr de 218 elevi din județ, valoare aproape dublă față de anul 2015.
Rata abandonului școlar a fost în anul 2017 de 1,2% pentru ciclul primar și de 1,3%
pentru cel gimnazial, mult sub media regională (2,3%, respectiv 2,5%) și cea națională (1,6% /
1,8%). Datele ISJ Alba pentru perioada 2018/2019 indicau o diferență de 1,6% între numărul de
elevi înscriși în ciclul primar la începutul anului școlar și cel de la finalul acestuia, procent care
ajungea la 2,4% în cazul ciclului gimnazial. Totuși, această diferență nu poate fi pusă exclusiv pe
seama abandonului, ci și a altor cauze (de ex. transferul în alt județ sau chiar în altă țară). Și în
acest caz, ISJ, în parteneriat cu diferite ONG-uri și instituții, au implementat măsuri și proiecte
de prevenire și combatere a abandonului școlar. Spre exemplu, în parteneriat cu Asociația
Filantropia și cu Fundația HEKS/EPER, au fost înființate cu fonduri elvețiene 12 centre de zi cu
298 de copii din Sebeș, Aiud, Cugir, Ighiu, Sântimbru, Berghin, Rădești, Mirăslău, unde s-a
oferit hrană, sprijin pentru efectuarea temelor, consiliere psihologică, activități de dezvoltare
personală, recreative. Programul continuă până în anul 2021. În același scop, Asociațiile ”Salvați
Copii” și CERESS derulează un proiect adresat unui număr de 690 de copii din 13 sate din zona
montană a județului, inclusiv a celor implicați cu familiile în transhumanță, prin înființarea unui
campus la Strungari, grupe de grădiniță cu program prelungit, after-school, tabără educațională
pe Vârful Recea etc. Cu fonduri guvernamentale, elevii de la școlile din Bucerdea Grânoasă,
Unirea, Roșia Montană și Cetatea de Baltă vor primi zilnic un pachet alimentar pentru a-i
încuraja să participe la cursuri. Astfel de măsuri trebuie continuate și pe viitor, mai ales în
comunitățile vulnerabile, precum cele de romi.
Conform datelor ISJ Alba, Programul ”Școala după Școală” s-a implementat în anul
școlar 2018/2019 la nivelul a 12 unități de învățământ, pentru un număr total de 513 elevi, în
creștere de 5 ori față de anul școlar 2015/2016. Dintre aceștia, 463 erau elevi de ciclu primar, iar
50 de ciclu gimnazial.
Rata de participare la Evaluarea Națională se situează anual în jurul valorii de 95%,
peste media națională. La Evaluarea Națională din anul 2020, cele mai multe cazuri de
absenteism s-au înregistrat la școlile din: Blaj (24), Unirea (19), Ocna Mureș (14), Alba Iulia
(13), Jidvei (8), Ciumbrud (7), Aiud (7), Răchita (7), Bălcaciu (7), Hopârta (6), Valea Lungă (6),
Mirăslău (6), Veseuș (5), Fărău (4), Mănărade (4), Sâncel (3) etc.
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Cea mai scăzută rată de promovabilitate (incluzând și elevii care nu s-au prezentat) la
Evaluarea Națională s-a înregistrat la școlile din Cărpiniș, Bălcaciu, Ciuguzel, Unirea,
Ciumbrud, Veseuș, Doștat, Cenade, Hopârta, Răchita, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Lunca
Mureșului, Stremț, Sântimbru, Săliștea, Gârbova etc.
În anul școlar 2018/2019, 297 de copii erau înscriși la grădinițe cu predare în limba
maghiară, iar 132 la cele cu predare în germană, ambele cifre fiind în creștere față de anul 2012
(+6%, respectiv +88%). În cazul școlilor, 608 elevi studiau în limba maghiară, 279 în germană și
14 în limba romanes. Se observă în ultimii 6 ani o creștere de 100% în cazul elevilor care învață
în romanes și de 6% în cazul celor ce învață în germană, în timp ce numărul de elevi ai școlilor
cu predare în maghiară a scăzut cu 27%.
Învățământul alternativ: În județul Alba există 9 grădinițe și școli care implementează
alternativa educațională Step by Step (la Alba Iulia, Sebeș, Cugir), respectiv una care o folosește
pe cea Waldorf (Alba Iulia), ultima fiind aplicată la inițiativa unui grup de părinți sprijiniți de
către administrația locală.
În anul 2018, conform Raportului privind starea învățământului al ISJ Alba, în județ
existau 12 grupe de grădiniță cu 351 de copii și 32 de clase de învățământ primar cu 897 de elevi
care implementau alternative Step by Step, observându-se o creștere cu 2,6%, respectiv cu
53,6% față de anul 2015.
6.1.4. Învățământul profesional
La nivelul anului școlar 2020/2021, un număr de 17 colegii și licee tehnice din județul
Alba oferă 1.079 de locuri (dintre care 337 în sistem dual) în clasele de învățământ profesional, o
cifră destul de ridicată raportată la numărul de absolvenți de gimnaziu (sub 3.000). Așadar, 1/3
dintre absolvenții de gimnaziu pot urma astfel de studii în regim bugetat, primind chiar și o bursă
profesională de 200 lei/lună pentru durata celor 3 ani de studii, iar cei din învățământul dual o
bursă suplimentară oferită de către operatorii economici care trebuie să fie cel puțin egală cu
valoarea bursei profesionale oferită din bugetul de stat.
Fundamentarea cifrei de școlarizare la învățământul profesional are la bază solicitările
operatorilor economici. Având la bază acest criteriu, cele mai multe locuri în clase de învățământ
profesional erau oferite în domeniul mecanicii (439), turismului, alimentației publice și
comerțului (210), electric (98), agricultură și silvicultură (96), respectiv electromecanică (99). În
schimb, un număr mic de locuri se înregistra în domeniile industrie alimentară (28), industria
lemnului (42) și construcții (56). Astfel, oferta de învățământ profesional pare să fie destul de
bine adaptată la nevoile de forță de muncă ale sectorului privat din județ, care este dominat de
industria de componente auto, mașini-utilaje-echipamente-confecții metalice și comerț.
Surprinde totuși numărul mic de clase în industria alimentară, cea a prelucrării lemnului, textilă
și a pielăriei, respectiv a construcțiilor – cu un număr mare de angajați la nivel județean. Acest
lucru indică fie faptul că cererea de personal calificat din aceste domenii fie a scăzut în ultimii
ani, fie este asigurată cu personal necalificat sau calificat la locul de muncă.
În ceea ce privește distribuția teritorială a locurilor în școlile profesionale, acestea sunt
concentrate în Alba Iulia, Blaj și Sebeș (circa 150-200 fiecare), situație explicabilă prin
afirmarea tot mai evidentă a acestora ca centre industriale care au atras investiții importante, dar
și prin concentrarea mai mare de absolvenți de gimnaziu. În schimb, se remarcă lipsa claselor de
învățământ profesional în orașele Teiușși Abrud.
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Figura 5 - Numărul de locuri în clasele de învățământ profesional (inclusiv dual)
din județul Alba, funcție de domeniul de studii, în anul școlar 2020/2021

Sursa: ISJ Alba
În comparație cu alte județe din țară, învățământul dual este bine dezvoltat la nivel
județean. Clase de acest tip există la nivelul următoarelor unități de învățământ:
 Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia: 108 locuri în domeniul mecanicii și
electromecanicii (modelier, operator mașini cu comandă numerică, electromecanic
utilaje și instalații industriale), în parteneriat cu companiile Saturn (metalurgie), Star
Assembly (componente auto) și Ipec (ceramică);
 Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia: 14 locuri în domeniul mecanicii (sudor), în
parteneriat cu companiile Apa CTTA (apă-canal), Nidemi Metal (confecții metalice);
 Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj: 126 de locuri în domeniul mecanicii
(operator mașini cu comandă numerică, rectificator, mecanic utilaje și instalații
industriale) și electric (electrician constructor)), în parteneriat cu companiile IAMU
(mașini-unelte) și Bosch Automotive (componente auto);
 Liceul Tehnologic Sebeș: 57 de locuri în domeniul industriei pielăriei (confecționer
articole din piele, marochiner), mecanicii (lăcătuș construcții metalice și utilaje
tehnologice), industriei lemnului (tâmplar universal), în parteneriat cu companiile
Sofianastasia (pielărie), Rapel (pielărie), Dupex (mobilier urban din plastic-metal),
Kronospan (prelucrarea lemnului);
 Colegiul Tehnic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir: 60 de locuri în domeniul mecanicii (operator
mașini cu comandă numerică) și electromecanicii (electromecanic utilaje și instalații
industriale), în parteneriat cu companiile Uzina Mecanică Cugir (armament) și Star
Transmission (componente auto).
După cum se poate observa, în zona montană, dar și a orașelor Aiud, Ocna Mureș,
Zlatna nu există încă clase de învățământ dual, unul dintre motive fiind lipsa unor companii
solide din punct de vedere financiar, care să aibă nevoie de un număr mare de muncitori
calificați. Totuși, trebuie menționat că și pentru clasele de învățământ profesional, liceele au
încheiate contracte cadru de pregătire de practică cu diferiți agenți economici, exceptându-i pe
cei implicați în învățământul dual, din toate localitățile în care există astfel de licee cu profil
tehnologic.
Educația și formarea profesională reprezintă elemente cheie în dezvoltarea județului
Alba, iar Consiliul Județean Alba consideră prioritară dezvoltarea învățământului profesional și
tehnic pentru a răspunde nevoilor tot mai acute de forță de muncă ale agenților economici din
județ.
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În acest sens, Consiliul Județean Alba a constituit un grup de lucru la nivelul județului
pentru promovarea și dezvoltarea VET din care fac parte reprezentanți ai Consiliul Județean
Alba, ai Inspectoratului Școlar Județean Alba, ai Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba și ai companiilor Transavia, Star Transmission& Star Assembly, Bosch
Automotive, în calitate de parteneri activi.
Membrii grupului de lucruși-au unit eforturile și experiența și din vara anului 2019 au
demarat un proiect de amploare denumit Învățământul profesional tehnic și dual – Un nou
început pentru încurajarea și susținerea învățământului profesional tehnic din județ, precum și
pentru a găsi soluții privind adaptarea ofertei educaționale în concordanță cu cerințele pieței
muncii. Cu acest prilej au fost organizate întâlniri cu părinții elevilor din clasele V – VIII care sau desfășurat în unități de învățământ din 7 zone urbane din județul Alba (Alba Iulia, Blaj,
Sebeș, Cugir, Câmpeni, Teiuș, Aiud și Ocna Mureș) și în 13 zone rurale (în comunele: Berghin,
Câlnic, Cricău, Daia Română, Galda de Jos, Gârbova, Drașov, Ighiu, Mihalț, Pianu de Jos,
Săliștea, Sântimbru și Vințu de Jos). Au participat reprezentanți ai administrației publice
județene, ai Inspectoratului Școlar Județean Alba, ai Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba alături de operatori economici importanți din județ: Transavia, Star
Transmission& Star Assembly, Bosch Automotive, IPEC, Pema Electrotehnic, Marinexși
Hidroelectrica.
De asemenea, grupul de lucru VET a propus aplicarea unui chestionar care pune în
evidență principalele trăsături de personalitate ale elevilor dar și interesele educaționale ale
acestora, fiind un instrument util în privința alegerii unui traseu profesional adecvat. La sfârșitul
lunii mai, pe platforma ISJ Alba și CJRAE a fost distribuit Chestionarul de capacități și
interese profesionale Holland care s-a adresat elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a din toate
unitățile de învățământ din județul Alba.
Astfel, în anul 2018, în clasele de învățământ profesional din județ erau înscriși aproape
1.800 de elevi, de circa 4 ori mai mulți ca în 2012. Totuși, nu toate locurile puse la dispoziție de
licee în clasele de învățământ profesional sunt și ocupate, context în care unele clase nici nu au
putut fi înființate. Printre motive se află și motivația redusă a absolvenților de gimnaziu, chiar și
a celor cu performanțe școlare modeste, de a urma o școală profesională în detrimentul unui
liceu tehnologic, deși rata de promovabilitate la majoritatea claselor de învățământ liceal
tehnologic este una destul de modestă. Această preferință pentru pregătire teoretică este
încurajată în multe cazuri și de părinți.
Figura 6 - Dinamica numărului de elevi înscriși în învățământul profesional, la
nivelul județului Alba, în perioada 2012-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În altă ordine de idei, rata abandonului școlar în cazul învățământului profesional a fost
în anul școlar 2018/2019 de 2,6%, mai scăzută decât în cazul liceelor (3,8%), în principal ca
efect al acordării bursei profesionale. Numărul de absolvenți a ajuns în 2018 la peste 500,
comparativ cu doar 200 în 2012. Rata de promovabilitate la examenul de certificare a
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competențelor profesionale nivel 3 din anul 2019 a fost de 100% din cei prezenți, un procent
similar fiind înregistrat și la examenul pentru nivelul 4 și 5.
Totuși, cifra rămâne una insuficientă dacă luăm în considerare ritmul în care a crescut
numărul de salariați ai companiilor cu profil industrial din județ. Spre exemplu, doar compania
Bosch Automotive din Blaj a angajat peste 500 de salariați în anul 2018 și 1000 în anul 2017. În
mod similar, Star Transmission din Sebeș 1.300 de persoane în 2017 și 2018, majoritatea fiind
lucrători cu studii medii.
6.1.5. Învățământul liceal
În ceea ce privește învățământul liceal, pentru anul școlar 2020/2021, 30 de colegii și
licee puneau la dispoziție 2.184 de locuri pentru absolvenții de liceu, dintre care 28 în regim
seral (Ocna Mureș). Noutatea față de anii precedenți este că unele licee din județ (Liceul
Tehnologic Jidvei, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, Liceul Tehnologic
”Țara Moților” Albac, Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Blaj) nu au mai organizat admitere
pentru studii liceale, ci doar pentru cele profesionale, unul dintre motive fiind performanțele
extrem de modeste la Bacalaureat.
Figura 7 - Rețeaua de unități de învățământ profesional, liceal și postliceal din
județul Alba, la nivel de UAT, în anul școlar 2020/2021

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS și ISJ Alba
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Raportat la numărul locurilor din școlile profesionale, putem constata că oferta liceelor
este dublă, ceea ce face că aproximativ 2/3 dintre absolvenții de gimnaziu să se orienteze către
această formă de învățământ, cei mai mulți țintind o continuare a studiilor în domeniul
universitar. Aceștia reprezintă, de altfel, grupul cel mai activ al migrației interne către marile
centre universitare, cu precădere Cluj-Napoca, de unde puțini mai revin după absolvirea studiilor
de licență, masterat, chiar și doctorat. Aceste fenomen de ”brain-drain” (migrare a eminențelor
cenușii) este unul explicabil prin diferențele de dezvoltare dintre județe, dar are efecte negative
asupra economiei județene (lipsa unei clase de mijloc solide, formate din persoane cu studii
superioare și cu venituri peste medie, care să antreneze și cererea pentru produse și servicii).
În altă ordine de idei, din cele aproape 2.200 de locuri puse la dispoziție de licee în anul
2020, 52% erau pentru filiera teoretică (filologie-limbi străine, matematică-informatică, științele
naturii, științe sociale), 33% pentru filiera tehnologică (servicii, industrie, agricultură), iar 15%
pentru filiera vocațională (teologie, pedagogie, arte, sport).
Așadar, deși învățământul liceal tehnic răspunde cel mai bine structurii economice a
județului (bazată mai ales pe industrie prelucrătoare, comerț, transporturi, construcții, agricultură
etc.), acesta și-a pierdut mult din atractivitate în ultimele 3 decenii în favoarea celui teoretic.
Cele 728 de locuri alocate la nivelul liceelor din județ pentru filiera tehnologică sunt repartizate
pentru anul școlar 2020/2021 pe următoarele domenii de formare profesională:
 Economic: 196 de locuri
 Electronică și automatizări: 112 locuri
 Mecanică: 112 locuri
 Turism și alimentație: 84 de locuri
 Comerț: 56 de locuri
 Agricultură: 56 de locuri
 Industrie textilă și a pielăriei: 42 de locuri
 Chimie industrială: 28 de locuri
 Estetică și igienă: 28 de locuri
 Materiale de construcții: 14 locuri
Așadar, profilul de servicii al filierei tehnologice a devenit unul preponderent în ultimii
ani, în detrimentul celui tehnic. Deși această tendință este în linie cu tranziția de la nivel global,
european și național către o ”terțializare” a economiei, ea nu corespunde structurii economiei
județene, în sensul că piața locală a forței de muncă nu are încă capacitatea de a absorbi anual
200 de tehnicieni în activități economice, respectiv a aproape 100 de tehnicieni în HORECA, cei
mai mulți dintre aceștia ajungând să lucreze după absolvire în alte domenii sau în alte țări. Din
această perspectivă, se pare că numărul de locuri din licee pare să fie mai degrabă stabilit de
preferințele elevilor, părinților și ale unităților de învățământ decât de nevoile mediului de
afaceri. În schimb, numărul de locuri alocate profilului tehnic (industrial), de circa 300/an, pare
limitat în raport cu cei circa 40.000 de salariați pe care județul îi are în domeniul producției
industriale, fără a mai vorbi de faptul că nu mai există clase de liceu în domeniul construcțiilor.
Totuși, este important de menționat aici faptul că aproximativ 54% dintre locurile
propuse prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020/2021 la clasa a IX-a sunt destinate
pregătirii prin învățământul profesional și tehnic (liceu tehnologic și învățământ profesional,
inclusiv dual), în ușoară creștere față de anul școlar anterior. Se are în vedere apropierea de
recomandarea Strategiei Educației și Formării Profesionale din România 2016-2020, ca 60% din
planul de școlarizare să fie destinat învățământului profesional și tehnic.
Cele mai multe locuri de liceu erau disponibile în Alba Iulia (1/3 din total județean),
Sebeș (17%), Aiud și Blaj (câte 10% fiecare), acestea fiind și centrele urbane cu cel mai mare
potențial de polarizare al comunelor din jur. O notă distinctă o face orașul Câmpeni, cu o ofertă
de 168 de locuri/an, față de doar 140 în cazul orașului Cugir, cu o populație triplă. Explicația
este dată de faptul că aria de polarizare a Cugirului este limitată de cea a Sebeșului și a
municipiului Alba Iulia, în timp ce orașul Câmpeni deservește un larg areal rural din zona
Apusenilor. Totuși, este de așteptat ca numărul de clase de liceu să se restrângă în următorii ani,
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pe fondul scăderii natalității, dar și a sprijinirii învățământului profesional, lucru care ar putea
conduce inclusiv la restructurarea rețelei de licee.
Figura 8 – Numărul de locuri pus la dispoziție de liceele din județul Alba, pe UAT
și pe filiere/profiluri, în anul școlar 2020/2021

Sursa: ISJ Alba
De menționat este și faptul că la Alba Iulia funcționează, în subordinea MAPN,
Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”, cu o cifră de școlarizare de 120 de elevi (băieți și
fete)/an. Cei admiși provin din întreaga țară (Alba, Maramureș, Satu Mare, Maramureș, Gorj,
Vâlcea, Bihor, Vrancea, Olt, Sălaj, Hunedoara, Cluj, Timiș, Sibiu, Argeș, Iași etc.).
Așadar, numărul de elevi de liceu din județul Alba a scăzut cu 23,2% într-un interval de
doar 6 ani (2012-2018). Scăderea cea mai accentuată s-a înregistrat în orașul Abrud (-60%), dar
și în municipiul Blaj (-27%), în timp ce creșteri au avut loc în Cugir, Teiuș, Zlatna și Jidvei. De
menționat este faptul că un număr de 300 de liceeni învățau în limba maghiară la Alba Iulia și
Aiud, respectiv 23 în limba germană la Sebeș. Această scădere poate fi pusă doar în mică măsura
pe seama fenomenului de abandon, în cursul anului școlar 2018-2019 fiind înregistrată o
diferență negativă de 439 de elevi (3,8% din total înscriși) între începutul și finalul cursurilor.
Figura 9 - Dinamica numărului de elevi înscriși în învățământul liceal din județul
Alba, în perioada 2012-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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În sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului de Bacalaureat 2020, rata de promovabilitate
din județul Alba a fost de 71,8% (77,3% pentru seria curentă și 40,3% pentru seriile anterioare,
fiind una în creștere față de anul anterior și ridicată în context național, dar mai scăzută ca în
județele învecinate – Cluj și Sibiu. În plus, 7 elevi din județ au obținut media 10. La filiera
teoretică rata de promovabilitate a fost de 88,5%, la cea vocațională de 82,3%, iar la cea
tehnologică de doar 46,2%.
La nivel de liceu, rata de promovabilitate a fost de peste 90% la Colegiul Național
Militar ”Mihai Viteazul”, Liceul Teoretic ”Sf. Iosif”, Colegiul Național ”Horia, Cloșca și
Crișan”, Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Simion Ștefan” – toate din Alba Iulia, la Liceul
German și Colegiul Național ”Lucian Blaga” din Sebeș, respectiv la Colegiul Național ”Titu
Maiorescu” Aiud. În altă ordine de idei, Colegiul Tehnic ”Apulum” și Liceul Tehnologic
”Alexandru Domșa” din Alba Iulia, Colegiul Tehnic Aiud, Liceul Tehnologic Agricol
Ciumbrud, Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” Blaj, Liceul Tehnologic Sebeșși Liceul
Tehnologic Silvic Câmpeni au înregistrat o promovabilitate de sub 40%.
6.1.6. Învățământ postliceal și de maiștri
Clase de învățământ postliceal propuse pentru anul școlar 2020/2021 se regăsesc la
următoarele colegii și licee publice:
 Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia – tehnician electronist echipamente de
automatizare și tehnician devize și măsurători în construcții;
 Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” Blaj – tehnician protecția plantelor;
 Liceul Tehnologic Sebeș – asistent manager în unități hoteliere;
 Colegiul Național ”Bethlen Gabor” Aiud - asistent manager în unități hoteliere;
 Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud – asistent medical generalist.
La acestea se adăugau școli postliceale sanitare în Alba Iulia (3), Câmpeni, Ocna
Mureș,Cugir, Sebeșși Blaj – care pregătesc asistenți medicali.
Numărul de elevi înscriși în învățământul postliceal (public și particular) din județul
Alba a scăzut ușor în perioada 2012-2018, una dintre explicații fiind și scăderea natalității.
Totuși, acesta a rămas opțiunea preferată pentru absolvenții de liceu care nu au promovat
Bacalaureatul, în număr de circa 1.000/an.
Figura 10 - Dinamica numărului de elevi înscriși în învățământul postliceal și de
maiștri din județul Alba, în perioada 2012-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Numărul de absolvenți de învățământ postliceal din județ este de circa 400/an, ponderea
covârșitoare având-o calificarea de asistent medical. În pofida numărului mare de absolvenți,
spitalele din județ continuă să se confrunte cu un deficit de personal mediu, una dintre
principalele cauze fiind migrația externă a asistenților medicali.
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Clasele de maiștri în domeniul mecanicii de la liceele din Cugir și Alba Iulia au fost
desființate.
6.1.7. Învățământul special
Învățământul special este o formă de învățământ destinat copiilor cu nevoi speciale
(CES) de stimulare, recuperare și dezvoltare și reprezintă metode de instruire școlară
diferențiate, adaptate și de asistență educațională, socială și medicală complexă, ce se
organizează în unități de învățământ special și în unități de învățământ de masă.
În județul Alba funcționează Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Alba Iulia,
instituție de învățământ care asigură accesul la educație, prin educație formală și servicii
educaționale, copiilor cu cerințe educative speciale, școlarizați atât în învățământul special cât și
în învățământul de masa, coordonat din punct de vedere al activității didactice de către
Inspectoratul Şcolar al Județului Alba și susținut financiar de către Consiliul Județean. Centrul
pune la dispoziție clase pentru învățământul primar și cel gimnazial, dar și servicii de învățământ
la domiciliu pentru peste 100 de elevi. Acesta dispune de:
 20 săli de clasă;
 7 cabinete școlare de logopedie
 1 cabinet psihodiagnoză
 1 cabinet kinetoterapie
 2 cabinete informatică
 1 cabinet medical
 1 cabinet asistență socială
 o sală de sport
 o sală pentru servirea mesei;
 o spălătorie;
 3 birouri administrative
 1 sală activități recreative
 biblioteca, dotată cu cărți de specialitate
Persoanele cu cerințe educaționale speciale presupun nevoi educaționale suplimentare,
adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități
sau tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală,
socială, educațională etc.), integrarea școlară a acestora presupunând un proces de adaptare a
persoanei cu CES la normele și cerințele școlii pe care o urmează.
Inspectoratele școlare, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale, asigură
condițiile necesare ca elevii cu CES să frecventeze cursurile preșcolare, primare și gimnaziale,
de regulă în localitățile în care aceștia domiciliază, cu satisfacerea cerințelor de educație adaptată
și de intervenție specifică prin reabilitare/recuperare prin acordarea serviciilor de sprijin și a
celor de asistență educațională, acolo unde acest lucru este posibil.
Integrarea școlară este un proces de includere în școlile de masă (învățământ public,
de stat), la activitățile educative formale și nonformale, a tuturor acestora, dreptul la educație
fiind un drept universal al fiecărui copil, inclusiv al celor cu dizabilități.
Integrarea în școlile publice are rolul de a înlătura segregarea, sau excluderea din
diferite motive, aceasta presupunând o reorganizare a școlii în ansamblu, a curriculumului, a
modului de predare al profesorului, a modului de învățare al elevului, a modului de
interacționare între elevi, reieșind astfel necesitatea individualizării evaluării și demersului
educațional în funcție de particularitățile psihoindividualeși de vârstă ale elevilor, de nevoie,
motivație, interes.
Acest proces se realizează în acest moment:
a) prin clase și grupe speciale - pentru copii și elevi cu dizabilități din unități școlare
speciale sau din școli de masă;
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b)prin școli de masă, individual, cu sau fără servicii educaționale de sprijin;
c) prin grupe sau clase din unități sanitare în care sunt internați copiii, elevii și tinerii cu
boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni;
d) la domiciliu (școlarizare itinerantă), pe o perioadă determinată;
În urma consultării cu unitățile de învățământ din județ, a centralizării informațiilor
referitoare la cifra de școlarizare pentru anul următor comunicate de către aceștia, Inspectoratul
Şcolar Județean Alba aprobă propunerea Consiliului Județean privind Rețeaua școlară a
unităților de învățământ special și special integrat de nivel preșcolar, primar, gimnazial,
profesional, liceal și postliceal pentru anul școlar și acordă Avizul conform (integrare - procesul
de adaptare a persoanei cu CES la normele și cerințele școlii pe care o urmează, de stabilire a
unor relații afective pozitive cu membrii grupului școlar (grupă/clasă) și de desfășurare cu succes
a activităților școlare).
Astfel, în anul școlar 2020/2021 vor fi cuprinse în rețeaua școlară județeană un număr
de:
 5 structuri educaționale cu clase speciale integrate în învățământul de masă
respectiv: Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Alba Iulia, Liceul Sportiv Sebeș,
Şcoala cls. I-VIII „Ax. Sever” Aiud, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”Abrud, Şcoala
Singidava Cugir
 4 structuri din învățământul special profesional și tehnic: Liceul Tehnologic „Dorin
Pavel” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud, Liceul
Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir –
Şcoala Profesională Cugir.
Conform Raportului privind starea învățământului în județul Alba în anul școlar 20182019, elaborat de către ISJ Alba, în județ funcționau 21 de clase de învățământ primar special,
24 de clase de gimnaziu și 3 clase de învățământ profesional. Numărul total de elevi din sistemul
de învățământ special era de 462, acesta incluzând și 32 de elevi care învățau la domiciliu.
Figura 11 - Dinamica numărului de elevi înscriși în unități de învățământ special
din județul Alba, în perioada 2013-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) este unitate conexă
a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de
inspectoratul școlar,susținut financiar, în ce privește cheltuielile materiale de întreținere, de
către Consiliul Județean, (conform Contractului de management administrativ financiar)
conform Ordinului nr. 5573 din 7 octombrie 2011 care desfășoară servicii de asistență
psihopedagogică pentru părinți, copii, cadre didactice și care coordonează, monitorizează și
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evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile educaționale oferite de către centrele
logopedice interșcolare și cabinetele logopedice, centrele și cabinetele de asistență
psihopedagogică, mediatorii școlari.
În vederea realizării atribuțiilor specifice în domeniul educației incluzive, CJRAE
organizează și următoarele activități prin intermediul Serviciului de Evaluare și Orientare
Şcolară și Profesională (SEOSP):
a) evaluează și orientează școlar și profesional, în colaborare cu specialiștii din unitățile
școlare, toți copiii/elevii cu CES;
b) emite certificatul de orientare școlară și profesională, prin Comisia de Orientare
Şcolară și Profesională;
c) identifică unitățile de învățământ de masă de pe raza județului în care vor fi
școlarizați elevii cu CES.
Serviciul de Evaluare și Orientare Şcolară și Profesională (SEOSP) a evaluat și
orientat școlar după cum urmează:
 în învățământul special din județ
 în învățământul special din alte județe
 în învățământul de masă, cu recomandarea de adaptare curriculară
 cu recomandarea de învățământ la domiciliu
 copii aflați în alte situații (fără capacitatea de a urma o curriculășcolară)
Certificatul de orientare școlară și profesională este un document/act oficial eliberat de
către Comisia de Orientare Şcolarăși Profesională din cadrul CJRAE, conform prevederilor
cuprinse în Legea nr. 1/2011 si OMECTS nr.6652/2011 care precizează diagnosticul/deficiența
și orientează copiii, elevii și tinerii cu CES în învățământul de masă sau în învățământul special.
Adaptarea curriculară, reprezintă corelarea conținutului componentelor curriculumului
național cu posibilitățile elevului cu CES sau alte tipuri de cerințe educative, din perspectiva
procesului de adaptare și de integrare școlară și socială a acestuia.
Numărul unităților de învățământ care au beneficiat de cabinet de asistență
psihopedagogică în anul școlar 2018/2019 a fost, conform Raportului privind starea
învățământului elaborat de ISJ Alba, de 72, dintre care 19 grădinițe (toate din mediul urban) și
53 de școli (40 din mediul urban și 13 din mediul rural). Cabinete logopedice funcționau în 26 de
unități de învățământ, din care 13 grădinițe (toate din mediul urban) și 13 școli (11 din mediul
urban și 2 din mediul rural). Se poate observa, pe de o parte, faptul că doar un procent redus
dintre grădinițele și școlile din județ beneficiază de astfel de cabinete, dar și discrepanța dintre
cele două medii de rezidență.
În anul școlar 2018/2019 de serviciile de consiliere individuală ale CJRAE Alba au
beneficiat 1344 de copii din ciclul preșcolar, 914 elevi din ciclul primar, 1039 din cel gimnazial
și 629 din cel liceal. La aceștia s-au adăugat 1344 de părinți și 914 cadre didactice. În cazul
elevilor și al părinților, volumul de activitate a scăzut considerabil față de anii școlari precedenți,
în timp ce în cazul preșcolarilor și al cadrelor didactice acesta a crescut.
6.1.8. Activități extrașcolare și sportive școlare
La nivelul județului Alba funcționează Palatul Copiilor, care are cluburi la Cugir,
Sebeș, Blaj, Aiud, Ocna Mureșși Câmpeni, care are o ofertă educațională deosebit de bogată:
cercuri de arte plastice, teatru, muzică, dansuri populare, informatică, karting, mediu, jurnalism,
limbi străine, navomodele, electronică etc. Acestea reprezintă o alternativă atractivă de petrecere
a timpului liber pentru copii elevii cu vârsta între 5 și 18 ani. Numărul de grupe a variat între 18
la Clubul Copiilor din Câmpeni sau Ocna Mureșși 132 la cel din Alba Iulia. Numărul de elevi
înscriși la cluburile Palatului Copiilor în anul școlar 2018/2019 a fost în anul școlar de 4.175, în
creștere față de anul școlar anterior, cei mai mulți fiind înscriși la Alba Iulia (1675), Blaj (585),
Cugir (535) și Aiud (435), iar cei mai puțini la Câmpeni și Ocna Mureș (câte 280).
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În județ există și cluburi sportive școlare la Alba Iulia – integrat cu Liceul cu Program
Sportiv (judo, atletism, înot, haltere, baschet, handbal) și Blaj – cu secții la Aiud și Câmpeni
(atletism, volei, fotbal). Acestea au o bază materială proprie sau partajată cu liceele, care
cuprinde terenuri, săli de sport etc.
Clubul Sportiv Blaj a reportat în anul școlar 2018-2019 un număr de 47 de locuri
obținute la competiții și concursuri (6 locuri I, 8 locuri II, 12 locuri III, 21 de locuri IV), valoare
similară cu cea din anul școlar precedent (51). Totuși, ultimii 3 ani au marcat o reducere a
numărului de poziționări pe locul I.
6.1.9. Învățământul particular
La nivelul județului Alba funcționează în prezent 10 unități de învățământ particular
acreditate, respectiv 5 autorizate. Acestea cuprind 6 grădinițe (3 la Alba Iulia, 2 la Sebeșși una la
Ocna Mureș), un liceu teoretic (Alba Iulia) și 8 școli postliceale sanitare (3 la Alba Iulia și câte
una la Câmpeni, Sebeș, Ocna Mureș, Cugir și Blaj).
În cadrul acestora studiau în anul școlar 2018/2019 un număr de 1.010 copii și elevi,
dintre care 381 la ciclul preșcolar, 15 în cel primar, 25 în cel gimnazial, 18 în cel liceal și 571 în
școlile postliceale sanitare. În intervalul 2012-2018 a scăzut numărul de elevi din școlile private
(-35%), în schimb a crescut numărul de copii din grădinițe (+38%). Așadar, în contextul de
declin al natalității din județși reducere a numărului de copii din grădinițele publice, se pare că
tot mai mulți părinți optează pentru grădinițele private din județ.
6.1.10. Personalul didactic
Conform INS, la nivelul anului școlar 2018/2019 în județul Alba activau 3.970 de cadre
didactice (cele care predau la mai multe unități de învățământ sunt înregistrate o singură dată, la
instituția unde are cartea de muncă sau unde predă cel mai mare număr de ore), dintre care 620
de educatori, 860 de învățători (39 în clasele de învățământ special), 1.245 de profesori de
gimnaziu (68 în clasele speciale), 1.031 de profesori de liceu, 38 de profesori de învățământ
profesional și 16 de învățământ postliceal.
Față de anul 2012, numărul de cadre didactice a scăzut cu 9,3%, mai ales în cazul
profesorilor de gimnaziu (-17,9%) și al învățătorilor (-9,3%), odată cu reducerea efectivelor de
elevi și chiar închiderea unor școli, fenomen care probabil va continua. În schimb, numărul de
profesori de liceu și educatori s-a menținut constant în pofida reducerii numărului de elevi,
respectiv de copii.
Datele INS sunt confirmate și de cele din Raportul privind starea învățământului în anul
școlar 2018/2019 al ISJ Alba. Acesta indica existența a 5233 de norme în unitățile de învățământ
din județ, dintre care 3920 erau norme didactice de predare, 479 erau norme didactice auxiliare,
iar 835 erau norme nedidactice. Media era de 9,16 elevi/personal didactic, în ușoară creștere față
de anii anteriori, dar sub pragul de eficiență didactică de 12% pe fondul valorilor reduse din
mediul rural, unde există multe școli cu un număr foarte mic de elevi. Față de anul 2015,
numărul de norme din unitățile de învățământ s-a redus cu aproape 8%, cauza principală fiind
scăderea populației școlare cu un procent similar.
Din totalul normelor didactice de predare, 75,7% erau acoperite de titulari, procent care
a rămas relativ constant în ultimii ani. Restul erau acoperite mai ales de suplinitori calificați
(14,8%) angajați pe perioadă determinate, pensionari (2,2%) și personal asociat (2,9%), la care
se adăugau suplinitori în curs de calificare (1,1%) și suplinitori necalificați, cu studii medii
(0,5%). Așadar, ponderea personalului didactic calificat era de 98,4%, ceea ce asigura o premisă
favorabilă pentru pregătirea elevilor din județ. Cele mai multe norme didactice din județ erau
concentrate în zona Alba Iulia (1438), Sebeș (697), Blaj (546), Aiud (450) și Câmpeni (434),
unde și populația școlară e mai numeroasă. În ultimii ani se observă o tendință de întinerire a
personalului didactic, a cărui medie de vârsta se plasează în intervalul 35-45 de ani, ceea ce
aduce un suflu nou în procesul educațional.
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Figura 12 - Dinamica numărului de cadre didactice (sectorul public și privat) din
județul Alba, în perioada 2012-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
La Concursul național de ocupare a posturilor didactice din anul 2019 s-au înscris 473
de candidați din județul Alba, fiind prezenți 386. Dintre aceștia, 286 au obținut note peste 5,
dintre care 166 peste nota 7, numărul lor fiind în creștere față de anii precedenți, ceea ce indică
un nivel de pregătire tot mai ridicat al celor care intră în sistem. Rata de promovabilitate la
examenul de definitivat a fost în anul 2019 de 81,5% la nivelul celor 112 cadre didactice
înscrise, cei mai mulți candidați obținând note de peste 8.
De asemenea, 730 de cadre didactice din județ sunt înscrise în Registrul Național al
experților în management educațional.
Casa Corpului Didactic Alba este instituția care joacă rolul principal în procesul de
formare profesională continuă a cadrelor didactice din județ. În anul școlar 2018/2019, instituția
a derulat un număr de 6 programe avizate cu ore de Ministerul Educației Naționale, cu un număr
de 681 de cadre didactice formate, în scădere ușoară față de anul școlar precedent. De asemenea,
aceasta a organizat 6 programe acreditate de același minister, cu un număr de doar 290 de
participanți, mai puțin de jumătate față de cel înregistrat în anul școlar 2017/2018.
6.1.11. Infrastructura și investițiile în educație
În anul școlar 2018/2019 unitățile de învățământ din județul Alba au utilizat
următoarele elemente de infrastructură educațională:
 2787 de săli de clasă și cabinete școlare, dintre care 484 pentru grupe de grădiniță,
183 pentru clase de ciclu primar și gimnazial (dintre care 37 pentru cel special), 731
pentru clasele de liceu, 4 pentru cele de învățământ profesional, 26 pentru cele de
învățământ postliceal. Numărul acestora a scăzut cu 6% în ultimii 5 ani pe fondul
scăderii efectivelor de elevi. Totuși, evoluția lor a variat de la o localitate la alta.
Astfel, în localități precum Sebeș, Cugir, Ocna Mureș, Arieșeni, Bucium, Ciugud,
Crăciunelu de Jos, Cut, Ighiu, Jidvei, Lopadea Nouă, Mirăslău, Mogoș, Ohaba,
Pianu, Săliștea, Șibot numărul de săli de clasă a crescut, cel mai probabil pe fondul
unor investiții în domeniu ale autorităților locale, în altele (Alba Iulia, Aiud, Abrud,
Baia de Arieș, Zlatna, Almașu Mare, Ceru-Băcăinți, Fărău, Lupșa, Mihalț, Noșlac,
Ponor, Poșaga, Roșia de Secaș, Sălciua, Sâncel, Sântimbru, Scărișoara, Sohodol,
Șona, Șpring, Unirea, Valea Lungă) acesta s-a redus simțitor, cel mai probabil prin
restrângerea activității sau chiar închiderea unor unități.
 361 de laboratoare școlare, dintre care 147 în școli (din care 9 în școli speciale), 163
în licee, 1 în școli profesionale și 8 în școli postliceale. În ultimii 5 ani numărul
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acestora a crescut cu 4%, ca urmare a unor noi investiții în infrastructura
educațională, creșterile fiind înregistrate mai ales în localitățile Blaj, Cugir, Abrud,
Ocna Mureș, Zlatna, Arieșeni, Cergău și Săsciori. În schimb, unele comune au rămas
în acest interval fără niciun laborator școlar (de ex. Albac, Blandiana, Câlnic,
Crăciunelu de Jos, Gârda de Sus, Rimetea, Vadu Moților). Mai multe laboratoare
școlare s-au desființat și în Alba Iulia și Aiud.
109 săli de gimnastică, dintre care 75 în școli (3 în școli speciale) și 32 în licee.
Numărul acestora a crescut cu 3% în ultimii 5 ani, la unitățile de învățământ din
localitățile Baia de Arieș, Cugir, Bistra, Bucerdea Grânoasă, Ighiu, Lunca Mureșului,
Meteș, Mihalț, Mogoș, Sântimbru și Sohodol. În schimb, s-au desființat săli de sport
în localitățile Alba Iulia, Ocna Mureș, Blandiana, Gârda de Sus și Sălciua, cel mai
probabil ca urmare a restructurării rețelei educaționale. Totuși, raportat la numărul de
școli și licee din județ (228, respectiv 36), numărul de săli de gimnastică este total
insuficient, context în care elevii derulează ore de educație fizică în spații
improvizate în săli de clasă sau alte construcții anexe.
97 de terenuri de sport școlare, dintre care 57 în școli și 40 în licee, în creștere cu 5%
în intervalul 2014-2019. S-au amenajat noi terenuri la Sebeș, Cugir, Albac, Almașu
Mare, Cut, Întregalde, Săliștea, Sâncel, Sântimbru – însă numărul acestora este foarte
redus în raport cu cel al unităților de învățământ din județ, ca și în cazul sălilor de
gimnastică.
89 de ateliere școlare, dintre care 3 la școli și 85 la licee, în scădere cu 5% față de
anul 2014. Singurele localități în care s-au amenajat noi ateliere au fost Teiuș, Albac
și Sântimbru, în timp ce în alte localități s-au desființat (de ex. Mihalț, Arieșeni,
Zlatna, Abrud, Aiud, Alba Iulia) odată cu liceele de care aparțineau. Ateliereleșcoală din județ au, în general, dotări cu un grad ridicat de uzură fizică și morală,
care nu permite pregătirea practică a elevilor de o manieră adaptată la noile
tehnologii și cerințe de pe piața muncii. În acest context, se impune modernizarea și
dotarea acestora.
2 bazine de înot didactice (la Alba Iulia și Bucerdea Grânoasă). Lipsa bazinelor de
înot este una dintre probleme majore cu care se confruntă unitățile de învățământ,
mai ales în centrele urbane.

Figura 13 - Dinamica infrastructurii educaționale de la nivelul județului Alba, în
perioada 2014-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Conform raportului ISJ pentru anul școlar 2018/2019, în județul Alba programele
PNDL 1 și 2 au finanțat / finanțează investiții în 50 de unități de învățământ, cu o valoare totală
de peste 55 mil.lei.
La nivelul județului s-au derulat în ultimii ani sau sunt în curs de derulare următoarele
investiții în infrastructura educațională și conexă:
• Fonduri PNDR 2014-2020: construire creșă în comuna Galda de Jos, construire
grădinițe în comunele Valea Lungă, Daia Română și Fărău, modernizare grădinițe în
comunele Șona, Pianu, Vințu de Jos;
• Fonduri PNDL: extindere, reabilitare și modernizare grădinițe, școli, licee (Câmpeni
– 7, Gârbova – 2, Pianu, Berghin, Cenade, Ciugud, Cricău, Lupșa, Ocna Mureș – 2,
Rădești, Sebeș, Șibot, Sâncel – 2, Sântimbru – 3, Șpring – 3, Teiuș, Zlatna – 2, Alba
Iulia – 2, Albac, Almașu Mare, Avram Iancu, Bistra, Cugir, Ighiu, Ohaba, Scărișoara
– 3, Unirea, Valea Lungă).
• Fonduri CNI: construcție sală de sport (Vadu Moților, Săsciori), reabilitare bazin de
înot (Alba Iulia); în lista de sinteză în vederea finanțării sau chiar de achiziție se mai
află bazine de înot la Abrud, Sebeș, Alba Iulia, Câmpeni, Cugir, Teiuș, un patinoar la
Alba Iulia, o bază sportivă în Ocna Mureș, săli de sport la Sântimbru, Blaj, Zlatna,
Lopadea Nouă, Lupșa, Mihalț, Mirăslău, Noșlac, Poșaga, Rădești, Aiud, Alba Iulia,
Arieșeni, Blaj, Bucium, Sâncel;
• Fonduri POR 2014-2020: reabilitare termică licee (Alba Iulia, Baia de Arieș, Teiuș),
construire grădiniță (Alba Iulia), extindere-reabilitare creșă (Blaj), reabilitare
grădiniță (Cugir - 2, Roșia de Secaș, Cugir), înființare creșă (Ighiu), construire
grădinițe (Aiud, Săsciori), reabilitare școală (Stremț, Blaj), construcție liceu (Sebeș).
Rezultatele acestor investiții nu au întârziat să apară. Ponderea unităților de învățământ
fără autorizație sanitară a ajuns în anul școlar 2018/2019 la 10,8%, la jumătate față de procentul
de 21,9% din anul școlar 2015/2016.
Conform ISJ Alba, în anul școlar 2018/2019 la nivelul unităților de învățământ din județ
se finanțau 14 proiecte Erasmus+ cu o valoare totală de aproape 800.000 Euro, dublă față de anul
școlar 2015/2016.
ISJ derula, la același moment, următoarele proiecte cu fonduri europene:
• ”Technical Partnership Towards Innovation and Cooperation for VET” – finanțat
prin Erasmus+, cu scopul de a promova învățământul profesional și tehnic în rândul
elevilor și părinților;
• ”Școală Prietenoasă” – finanțat prin POCU 2014-2020, cu scopul de prevenire a
abandonului școlar și de promovare a educației remediale în comunitățile
defavorizate din Zlatna, Gârbova, Blaj-Tiur și Sebeș;
• ”The Change Agent” – finanțat din SEE 2014-2021, cu scopul de a dezvolta și
implementare curricule (opțional) în domeniul drepturilor omului, educației
incluzive și multiculturale, cetățeniei active, învățării centrate pe elevi, dar și a
formării părinților din școală;
• ”Învățăm împreună” – finanțat din fondurile Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului,
în vederea creării de currricule noi pentru elevi romi și neromi, formarea cadrelor
didactice în domeniu incluziunii și mediului multicultural, instruirii părinților.
ISJ Alba a implementat în anul școlar 2018/2019 o serie de programe sociale destinate
elevilor, cu scopul de a facilita accesul la educație al acestora, de a preveni și combate abandonul
școlar, precum dotarea cu tehnică de calcul (Euro 200), asigurarea transportului școlar,
achiziționarea de rechizite școlare, acordarea de sume de bani pentru elevii proveniți din familii
cu venituri reduse (”Bani de liceu”), achiziția de manuale școlare etc. Totuși, sumele alocate
acestor programe au scăzut, în cele mai multe cazuri, față de anii școlari anteriori.
Investițiile realizate în perioada anilor 2014-2020 în infrastructura de educație au avut
ca efect direct creșterea calității implementării actului de învățământ și de reducere a numărului
de unități de învățământ fără autorizație sanitară prin proiecte ce au contribuit la (1). Mărirea
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numărului de unități de învățământ prin realizarea de construcții noi, (2). Imbunătățirea fondului
construit existent prin programe de extindere, reabilitare și modernizare de grădinițe, școli și
licee (3). Creșterea eficienței energetice a clădirilor cu funcțiunea de învățământ, (4).
Dezvoltarea bazei sportive, program ce se va continua și în perioada următoare.
Aceste proiecte de investiții au fost susținute de măsuri ce privesc introducere de
currricule noi, de promovare a învățământul profesional și tehnic, dotarea unităților de
învățământ cu tehnică de calcul, program ce va fi dezvoltat în perioada 2021-2027, asigurarea
transportului școlar, sprijin pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse prin
achiziționarea de rechizite și manuale școlare, acordarea de sume de bani.
6.1.12. Învățământul superior
La nivelul județului Alba funcționează următoarele instituții de învățământ superior:
 Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia – cu Facultatea de Istorie și
Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Exacte și
Inginerești, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Acestea oferă 28 de programe de studii la nivel licență – cu 1.984 de locuri în anul
2020, dintre care 710 la buget și 1.274 la taxă (949 la zi și 325 la distanță), 25 de
programe de studii la nivel masterat – cu 1.195 de locuri, dintre care 250 la buget și
945 la taxă și 4 școli doctorale (contabilitate, istorie, teologie, filologie).
 Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Teologie GrecoCatolică – Extensia Blaj – cu un program de studiu la nivel licență (30 de locuri) și
unul de masterat.
 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Extensia Alba Iulia - oferă 3 programe
de studiu la nivel licență și un program de masterat în domeniul construcțiilor de
mașini și mecanicii, cu 107 locuri la buget și 43 la taxă (nivel licență), respectiv 20
de locuri la buget și 30 de locuri la taxă (nivel master). Cursurile se desfășoară la
sediul propriu al instituției din Alba Iulia.
Deși a fost înființată doar în anul 1991, fiind una dintre cele mai noi universități publice
din România, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a dezvoltat rapid în ultimele 3
decenii, ARACIS acordându-i în anul 2015 calificativul de ”Grad înalt de încredere” pentru
perioada 2015-2020. Recent, universitatea și-a extins oferta de studii pentru a răspunde noilor
provocări demografice și economice, introducând programe de licență și masterat în limba
engleză pentru studenții străini, pentru care organizează inclusiv un an pregătitor de învățare a
limbii române. În structura universității intră Centrul pentru cercetare științifică, Centrul pentru
transfer tehnologic, Centrul pentru managementul proiectelor, Centrul de relații internaționale,
Centrul de imagine și marketing, Centrul de informare, consiliere și orientare în carieră, Centrul
pentru managementul calității și strategie instituțională, cât și Centrul pentru învățământ la
distanță, frecvență redusă și formare profesională continuă.
Patrimoniul universității cuprinde un campus modern, compus din 16 clădiri (parte din
ele monument istoric), dintre care 10 sunt destinate exclusiv activităților de învățare și cercetare.
Acestea reunesc 16 amfiteatre cu o capacitate totală de 1.602 locuri, 22 de cabinete pentru
seminarii – cu o capacitate totală de 632 de locuri, 42 de laboratoare de specialitate – cu 828 de
locuri, 4 cămine studențești (din care unul închiriat) – cu 800 de locuri, biblioteca universitară –
cu 5 săli de lectură, sală multimedia și peste 100.000 de volume, restaurant studențesc – 200 de
locuri, o sală de sport modernă, o casă de oaspeți cu 32 de camere.
În prezent, universitatea derulează (parțial cu fonduri europene) o investiție de circa 10
mil. Euro pentru construcția de noi spații educaționale și de cercetare, respectiv a unui cămin
nou cu 123 de camere.
Numărul de studenți al universității a crescut continuu, ajunând în anul universitar
2019/2020 la 5.081, dintre care 250 (5%) străini. Dintre aceștia, 3.207 studiau la nivel licență-zi,
490 la nivel licență-ID, iar 1.219 la nivel masterat. O parte din această creștere poate fi pusă pe
seama autorizării unui program de studii la locația din Deva.
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Universitatea are peste 400 de angajați, dintre care 267 sunt cadre didactice (inclusiv 29
de doctoranzi și 68 de cadre didactice asociate), numărul acestora fiind în creștere, ca și cel al
studenților.
Cercetarea realizată de universitate în anul 2019 a relevat faptul că procentul de
angajabilitate al absolvenților din promoțiile 2013-2017 este unul ridicat. Peste 75% dintre
absolvenții de programe în domeniul administrării afacerilor, marketingului, contabilității,
informaticii activează în domeniul studiilor absolvite, procent care coboară la 70% pentru
programele din domeniul istoriei, 58% în domeniul filologiei și limbilor străine, respectiv 55%
în domeniul sociologiei.
În ceea ce privește Extensia Blaj a Facultății de Teologie Greco-Catolică, aceasta a fost
înființată imediat după 1990 pe lângă Arhiepiscopia din oraș, reluând o tradiția veche de mai
multe secole a învățământului pastoral din oraș (seminarul înființat în 1734). În anul 2018,
extensia număra 132 de studenți, dintre care 67 la nivel licență și 65 la nivel masterat, cifră care
a crescut continuu în ultimii ani.
6.1.13. Formare profesională continuă
Conform AJPIS Alba, în anul 2018 au activat a nivel județean 21 de furnizori de
formare profesională autorizați, care au organizat 424 de cursuri, în urma cărora au rezultat
4.893 de absolvenți de cursuri de absolvire și 1.536 de absolvenți de cursuri de calificare. Cifra
este una ridicată, dacă avem în vedere că în județ existau în același an 162.500 de persoane apte
de muncă. Astfel, aproximativ 3% din forța de muncă totală a județului a beneficiat de formare
continuă într-un singur an. Această performanță este, în mod evident, legată și de implementarea
unor proiect cu fonduri europene destinate creșterii ocupării.
Unul dintre principalii furnizori de astfel de servicii este AJOFM Alba, care a derulat în
respectivul an 19 cursuri gratuite pentru șomeri (și contra-cost pentru non-șomeri) pentru diferite
ocupații: îngrijitoare copii, agent de securitate, operatori mașini-unelte cu comandă numerică,
îngrijitoare bătrâni la domiciliu, inspector resurse umane, contabil, croitor, sudor, chelnerospătar, operator introducere-validare-prelucrare date, lucrător finisor în construcții, instalator,
electrician, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, cosmetician, cofetar-patiser, bucătar etc.
CCIA Alba derulează, la rândul ei, cursuri de specialist în managementul deșeurilor, specialist
îmbunătățire procese, ambalator manual, confecționer-asamblor textile etc. La acestea se adaugă
numeroase asociații, dar și companii furnizoare de servicii de formare continuă.
De menționat este și existența în județ a Centrului Regional de Resurse pentru Ocupare
și Formare Profesională (CROFP) Cugir - înființat în anul 2014, în cadrul unui proiect de
formare profesională implementat de Consiliul Județean Alba cu sprijinul fondurilor
nerambursabile alocate de Comisia Europeana prin programul POSDRU 2007-2013. În prezent,
Centrul funcționează în cadrul Asociației pentru Dezvoltare Socio-Economică Alba (ADSEA) și
oferă cursuri de formare continuă pentru adulți în domeniul automotiveși prelucrări metalice
(operator CNC), precum și pentru calificarea Operator calculator electronic și rețele. Centrul
dispune de săli de curs, stații grafice pentru proiectare industrială și de un atelier dotat cu mașini
cu comandă numerică, ceea ce asigură oportunități de colaborare cu liceele tehnologice din zonă.
Din păcate, în pofida fondurilor nerambursabile investite de către diferite organizații
publice și private în domeniul formării profesionale a adulților în cadrul perioadelor de
programare 2007-2013 și 2014-2020, nu există date centralizatoare cu privire la impactul real al
acestora asupra pieței muncii din județ, precum și a gradului de ocupare a persoanelor formate
provenind din diferite categorii și comunități vulnerabile.
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6.2. Infrastructura de sănătate și servicii medicale
6.2.1. Contextul analizei. Cadrul legal și instituțional al sectorului de sănătate.
Consiliul Județean Alba a elaborat și aprobat în anul 2018, în conformitate cu atribuțiile
pe care le are conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, Strategia Județului
Alba în domeniul sănătății, 2018-2023, acesta devenind principalul document de planificare
strategică județean în sfera sănătății, alături de Strategia Județeană de Sănătate 2017-2020, care a
fost elaborată anterior de DSP Alba.
Documentul are la bază legislația relevantă de la nivel național în domeniul sănătății
(Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, OUG 162/2008, HG 56/2009, HG
529/2010, OG 70/2002, Legea 99/2004, Legea 180/2017 etc.). Conform documentului, asistența
medicală cuprinde:
 Asistența medicală primară – furnizate de cabinetele de medicină de familie, centrele
de permanență, rețeaua de asistența medicală comunitară și de asistența medicală școlară.
Aceste oferă servicii medicale esențiale (intervenții de primă necesitate în urgențe
medico-chirurgicale, asistență curentă a solicitărilor acute, monitorizarea bolilor cronice,
servicii preventive) și servicii medicale extinse (consiliere, planificare familială,
proceduri de mică chirurgie, servicii medico-sociale);
 Asistența medicală specializată – furnizată de ambulatorii de specialitate, spitale,
servicii de urgență, unitate de medicina dentară. Acestea furnizează servicii de consultații
pentru urgențele medico-chirurgicale; consultații pentru afecțiuni acute, subacute și
acutizări ale bolilor cronice; consultații pentru afecțiuni cronice; depistarea bolilor cu
potențial endemo-pandemic; planificare familială; servicii diagnostice și terapeutice;
servicii de sănătate conexe actului medical; consultații de urgență la domiciliu; servicii
de ambulanță, UPU, SMURD; consultații, tratamente și extracții dentare;
 Serviciile complementare – furnizată de laboratoare, farmacii, servicii de îngrijire la
domiciliu și îngrijiri paliative, de recuperare, medicină fizică și balneologie, furnizori de
dispozitive medicale. Acestea oferă servicii de investigații paraclinice (analize de
laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară, explorări funcționale); asistență
farmaceutică în sistem public și privat; servicii de îngrijire la domiciliu și paliative;
servicii de recuperare medicală, medicină fizică și balneologie (kinetoterapie, băi, masaj,
aerosoli, împachetări etc.); furnizarea și instalarea de dispozitive medicale pentru
recuperarea unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (proteze, orteze,
încălțăminte ortopedică, stomii etc.).
Arhitectura instituțională a sistemului de sănătate din județ cuprinde:
a) unități din subordinea administrației centrale, finanțate integral de la bugetul de stat,
care funcționează la nivel județean ca servicii publice deconcentrate. În această categorie intră
Direcția de Sănătate Publică Alba, care are printre atribuții: evaluarea, coordonarea și
monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din județ;
coordonarea, organizarea și evaluarea programelor naționale de sănătate; organizarea activității
de sănătate publică în colaborare cu autoritățile publice locale, instituțiile de învățământ,
instituții guvernamentale și ONG-uri; coordonarea serviciilor de asistență medicală din teritoriu;
organizarea și coordonarea asistenței medicale în caz de calamități, dezastre, catastrofe, precum
și organizarea rețelei de sănătate de apărare; participarea la coordonarea acordării primului ajutor
calificat împreună cu ISU și alte structuri ale Ministerului Sănătății; culegerea și prelucrarea
datelor statistice de la toți furnizorii de servicii medicale, întocmirea și transmiterea rapoartelor
statistice, furnizarea de date statistice; furnizarea de servicii publice de supraveghere boli
transmisibile, netransmisibile, evaluare programe boli netransmisibile, evaluare și promovare a
sănătății, igiena colectivităților de copii și tineret, medicina muncii, programe de sănătate în
relația cu mediul, diagnostic microbiologic, chimie sanitară și toxicologie; control în sănătate.
Tot în această categorie intră Serviciul de Ambulanță Județean Alba – aflat în subordinea
Ministerului Sănătății, respectiv SMURD Alba – unitate integrată Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
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b) Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) – instituție publică autonomă, de
interes național, care administrează și gestionează sistemul asigurărilor sociale de sănătate, în
vederea aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar. Aceasta este
reprezentată în teritoriu de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba, cu atribuții legate
de: evidența și protecția asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau
accident; controlarea respectării drepturilor persoanelor asigurate; asigurarea consultanței de
specialitate pentru asigurați, angajatori și furnizori de servicii medicale; evaluarea, negocierea,
contractarea, monitorizarea și decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a
dispozitivelor contractate cu furnizorii; asigurarea rambursării cheltuielilor ocazionate de
acordarea serviciilor medicale și a altor prestații în alte state;
c) Consiliul Județean Alba – are atribuții legale cu privire la gestionarea serviciilor
publice din subordine, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
județean privind sănătatea și situațiile de urgență, planificarea, dezvoltarea și organizarea
serviciilor de interes local în domeniul asistenței medicale, în parteneriat cu autoritățile publice
locale (Legea nr. 215/2001); participarea la finanțarea unor cheltuieli de administrare și
funcționare, de personal, de bunuri și servicii, de investiții, reparații capitale, consolidare,
extindere, modernizare, dotare cu echipamente sanitare a unităților sanitare cu paturi (Legea nr.
95/2006); asigurarea resurselor umane, materiale și financiare pentru asistența medicală acordată
în unități sanitare cu paturi; finanțarea cheltuielilor de personal cu medici și asistenți medicali,
cu medicamente, cu materiale sanitare din unitățile de asistență medico-socială (OUG
162/2008); înființarea și funcționarea de unități de asistență medico-socială; includerea în
domeniul public al județului și darea în administrare către unitățile sanitare publice a terenurilor
și clădirilor în care funcționează unitățile de interes județean. În subordinea CJ Alba
funcționează Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud;
d) UAT-uri/consilii locale – au atribuții legale cu privire la gestionarea serviciilor
publice furnizate către cetățeni, asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes local privind sănătatea, planificarea, dezvoltarea și organizarea serviciilor de interes
local în domeniul asistenței medicale, în parteneriat cu CJ Alba (Legea nr. 215/2001);
participarea la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, de personal, de bunuri și
servicii, de investiții, reparații capitale, consolidare, extindere, modernizare, dotare cu
echipamente sanitare a unităților sanitare cu paturi; acordarea de facilități și stimulente pentru
instalarea unui medic, înființarea și funcționarea cabinetelor de medicină de familie (Legea nr.
95/2006); asigurarea resurselor umane, materiale și financiare pentru asistența medicală
comunitară și asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ; finanțarea cheltuielilor
de personal cu medici și asistenți medicali, cu medicamente, cu materiale sanitare din unitățile
de asistență medico-socială (OUG 162/2008); înființarea și funcționarea de unități de asistență
medico-socială; includerea în domeniul public al UAT-uluiși darea în administrare către unitățile
sanitare publice a terenurilor și clădirilor în care funcționează unitățile de interes local.
e) asociații profesionale: Asociația Medicilor de Familie Alba; Colegiul Farmaciștilor
din România – Filiala Alba; Colegiul Medicilor Dentiști din România – Filiala Alba; Colegiul
Medicilor din România – Filiala Alba; Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România.
6.2.2. Furnizorii de servicii medicale din județul Alba
6.2.2.1. Furnizorii de servicii medicale primare
Medicina de familie
Conform datelor publicate pe site-ul web al CAS Alba, în luna aprilie 2020 existau în
județ 189 de medici de familie în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dintre
care 73 activau în mediul rural și 116 în cel urban (inclusiv localități componente ale
municipiilor și orașelor). Aceștia aveau, pe lângă sediul principal al cabinetului, 25 de puncte de
lucru în UAT-urile Sebeș (5), Alba Iulia (5), Galda de Jos (2), Câmpeni, Ocna Mureș, Rimetea,
Meteș, Sohodol, Bucium, Șona, Hopârta, Blaj, Săliștea, Șibot, Ighiu, Aiud (1). Dacă includem și
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aceste puncte de lucru, rețeaua de medicină de familie ajunge la 214 cabinete, dintre care 84 în
mediul rural și 130 în cel urban.
Analizând datele în dinamică, putem observa că numărul de medici de familie aflați în
contract cu CNAS a scăzut continuu în perioada 2014-2020. De asemenea, trebuie avut în
vedere faptul că o parte dintre medicii de familie activi au depășit deja vârsta de pensionare.
Figura 14- Numărul de medici de familie din județul Alba, în contract cu CNAS, în
perioada 2014-2020

Sursa: CNAS
Conform Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, la nivelul anului
2019 în județul Alba existau 13 comune fără cabinet de medicină de familie: Almașu Mare,
Ceru-Băcăinți, Cut, Hopârta, Întregalde, Lupșa, Mogoș, Noșlac, Ponor, Poșaga, Roșia de
Secaș,Sohodolși Șibot). În luna septembrie 2019, reprezentantul legal al Centrului Medical
Terra Aster, a depus la CAS Alba o solicitare de intrare în relație contractuală pentru cabinetul
de medicina familiei din cadrul acestuia, aflat în satul Balomir de Câmp, comuna Şibot. Datele
CNAS cu privire la punctele de lucru indică faptul că în anul 2020 fuseseră înființate astfel de
entități în Hopârta și Sohodol, ceea ce reduce numărul de comune fără medic de familie la 10.
Cele mai multe dintre acestea sunt amplasate în zone greu accesibile, cu o populație puțin
numeroasă și dispersată pe un teritoriu vast, ceea ce le face neatractive pentru practicarea
navetei de către medici. Totuși, deficit de medici de familie regăsim inclusiv în mediul urban
(Blaj, Cugir, Aiud, Baia de Arieș) sau în comune mai mari și amplasate la mici distanțe față de
orașe (Bistra, Ciugud, Meteș, Roșia Montană, Săsciori, Șona, Șugag, Vințu de Jos, Unirea).
De menționat aici este și faptul că infrastructura pentru medicina de familie din mediul
rural este încă deficitară. Astfel, deși au fost realizate unele investiții (mai ales cu fonduri
guvernamentale) la nivelul dispensarelor, în comune precum Arieșeni, Bucerdea Grânoasă,
Cergău (recepționat în aprilie 2020 și care cuprinde cabinet de medicină primară, cabinet
stomatologic și farmacie), Ciugud, Ocoliș, Șona etc., în mediul rural al județului există încă
nevoi de construcție a unor spații noi pentru asistența medicală primară, respectiv de reabilitare,
modernizare, dotare a celor existente.
Asociația CERT Transilvania din Cluj a achiziționat în anul 2019 o ambulanță pe care
intenționează să o transforme în dispensar mobil care să deservească cu servicii de screening,
prelevare analize, consult, transport etc. pacienții din cătunele izolate din Apuseni.
În condițiile în care multe sate din zona montană sunt lipsite de asistență medicală
primară (medic de familie), de farmacii, se află la distanță mare față de unitățile spitalicești sau
în zone greu accesibile pentru ambulanțe, DSP Alba a lansat un proiect-pilot de telemedicină în
comuna Bucium, cu circa 1.500 de locuitori cu vârsta înaintată împrăștiați pe o suprafață de
8.500 ha. Practic, un asistent medical comunitar sau un asistent de la cabinetul medicului de
familie se va deplasa la pacienții din zonele izolate, va vizita pacientul și va intra în legătură
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audio-video cu medicul de familie, transmițându-i acestuia diferite informații cu privire la
valorile parametrilor vitali. Dacă acest proiect se va dovedi unul de succes, ar putea fi extins în
întreaga zonă montană, rezolvând astfel una dintre cele mai stringente probleme ale județului:
disparitățile între locuitorii din diferite zone cu privire la accesul la asistență medicală de
calitate.
Centrele de permanență
La nivelul județului Alba funcționau în anul 2020 5 centre de permanență (cifră rămasă
neschimbată în ultimii 5 ani), cu 31 de medici la: Alba Iulia, Baia de Arieș, Ocna Mureș, Zlatna
și unul în Munții Apuseni, denumit ”Arieșul Mare” deservind comunele Poiana Vadului,
Arieșeni, Gârda de Sus, Albac, Horea, Scărișoara, Vadu Moților. Acestea reprezintă o
alternativă în caz de urgențe minore, funcționând în regim de gardă (după amiaza, în zilele
lucrătoare, și continuu în weekend și pe durata sărbătorilor legale, prin rotația medicilor de
familie din respectivele zone). Nu toate aceste centre dispun însă și de un nivel de dotare
corespunzător. În ceea ce privește numărul de consultații, acesta este mai mare la centrul din
Zlatna și din Apuseni (peste 2.000 de pacienți/an).
Figura15- Rețeaua de cabinete de medicină de familie și de centre de permanență
din județul Alba, în anul 2018

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS
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Asistența medicală comunitară
Conform Raportului de activitate al DSP aferent anului 2019, 44 de UAT-uri din județul
Alba (56% din total) asigurau servicii de asistență medical comunitară, prin intermediul
asistenților medicali comunitari și/sau a mediatorilor sanitari angajați de către primării. Raportul
aceleiași instituții pentru anul 2018 indica un număr de 56 de asistenți medicali comunitari și 4
mediatori sanitari, care acopereau 10 UAT urbane și 29 rurale, în timp ce cel pentru 2017 un 52
de asistenți și 5 mediatori în 9 orașe și 28 de comune. Așadar, se poate constata o tendință de
ușoară creștere a numărului de comunități urbane și rurale care furnizează servicii de asistență
medical comunitară.
Aceștia au atribuții legate de identificarea problemelor medico-sociale ale comunităților
și persoanelor vulnerabile; facilitarea accesului acestora la servicii medico-sociale; promovarea
unei atitudini și a unui comportament favorabile unui stil de viață sănătos; implementarea de
programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate publică; furnizarea de servicii de sănătate în
limita competențelor profesionale ale personalului angajat. Activitatea acestora este coordonată
tehnic și metodologic de către DSP Alba.
Asistența medicală școlară
Asistența medicală școlară se asigură de către UAT-uri, prin intermediul cabinetelor de
medicină școlară și a celor stomatologice, a căror activitate este coordonată profesional de către
DSP Alba. Raportul de activitate al DSP Alba aferent anului 2018 indica existența a 16 medici și
63 de asistente medicale plătiți de către Ministerul Sănătății, la care se adăugau 10 asistente
plătite din bugetul local, situație neschimbată față de anul 2017, inclusiv din cauza lipsei
finanțării de la bugetul de stat pentru înființarea de noi cabinete.
Datele colectate de CJ Alba de la UAT-uri în anul 2019, indicau existența următoarelor
cabinete la nivelul unităților de învățământ din județ:
 Alba Iulia: 5 cabinete medicale școlare cu 6 medici școlari și 31 de asistente; 5
cabinete stomatologice cu 6 medici stomatologi și 4 asistente – care deservesc
13 școli și 14 grădinițe; 1 dispensar studențesc cu 2 medici și 3 asistente;
 Sebeș: 9 cabinete medicale școlare cu 3 medici școlari titulari, 7 medici
arondați, 10 asistente medicale; 1 cabinet stomatologic cu un medic stomatolog
titular și un asistent medical – care deservesc 4 școli și 5 grădinițe;
 Aiud: 1 cabinet medical școlar cu 2 medici școlari, 1 cabinet medical
stomatologic cu 2 medici stomatologi și 6 asistente. Cabinetele funcționează în
cadrul Direcției de Asistență Socialăși sunt dotate conform normelor în vigoare;
 Cugir: 1 cabinet medical școlar cu un medic școlar cu ½ normă și 3 asistente; 1
cabinet stomatologic cu un medic stomatolog și o asistentă. Acestea
funcționează în cadrul Școlii Gimnaziale ”Singidava” Cugir, care asigură
dotarea cu echipamente, obiecte de inventar și plata utilităților, dotarea cu
medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, precum și cu alte materiale
necesare este asigurată din bugetul Serviciului Public de Asistență Socială
Cugir, iar cheltuielile de personal sunt asigurate din bugetul local, cu sume
transferate de la bugetul MS prin DSP Alba;
 Blaj: 2 cabinete medicale școlare și un cabinet stomatologic cu un medic
specialist. Prin HCL s-a făcut transferul serviciilor și activităților de asistență
medicală comunitară, precum și a serviciilor de asistență medicală și de
medicină dentară în unitățile de învățământ către aparatul de specialitate al
Primăriei;
 Câmpeni: 1 cabinet medical școlar cu un medic de familie și două asistente.
Asistența medicală este asigurată în baza unui contract de voluntariat și
deservește toate unitățile școlare de pe raza orașului. S-a solicitat suplimentarea
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numărului de posturi din unitățile de învățământ cu un medic de familie, un
medic dentist și două asistente.
 Scărișoara: cabinetul stomatologic a fost finanțat prin proiectul ”Investim în
viitor”, în care primăria este partener. De asemenea, există o convenție de
parteneriat între medicul de familie din comună și Școala Gimnazială
Scărișoara.
În restul UAT-urilor din județ, fie ele urbane (de ex. Ocna Mureș, Abrud, Zlatna, Teiuș)
sau rurale, asistența medicală școlară se realiza:
 pe bază de voluntariat;
 în baza unui protocol de colaborare între unitatea de învățământ și medicul de
familie, pe de o parte, și unitatea de învățământ și asistentul medical
comunitar, pe de altă parte;
 de către asistentul medical comunitar în colaborare cu medicul de familie ce
acordă asistență medicală elevilor pe perioada cursurilor școlare.
Totuși, trebuie făcută mențiunea că populația școlară din comune, chiar și din orașele
mici, a scăzut foarte mult în ultimii ani, ceea ce pune sub semnul întrebării asigurarea gradului
de încărcare a personalului din aceste cabinete.
6.2.2.2. Furnizorii de servicii medicale de specialitate
Ambulatoriile de specialitate
La nivelul anului 2020, un număr de 27 de unități aveau încheiate contracte cu CNAS
pentru furnizarea de servicii medicale clinice. Lista lor include 9 spitale publice furnizoare de
servicii medicale clinice în ambulatoriile integrate și 18 unități private (clinici, cabinete de
specialitate) care ofereau asistență medicală ambulatorie în diferite specialități:
otorinolaringologie, obstretică-ginecologie, geriatrie, gerontologie, medicină internă, diabet
zaharat, endocrinologie, oftalmologie (Alba Iulia); pediatrie, psihiatrie, medicină internă,
dermatovenerologie (Blaj); medicină internă, pediatrie (Ocna Mureș); diabet zaharat (Cugir);
oftalmologie, psihiatrie, dermatovenerologie (Sebeș); psihiatrie (Galda de Jos); oftalmologie
(Aiud).
În mod evident, în județ există și unități private care oferă servicii medicale de
specialitate în ambulatoriu, care nu (mai) au contract cu CNAS, ci oferă doar servicii contracost. Exemple în acest sens sunt Centrul Medical Elisa Med Alba Iulia, Clinica Phoenix Alba
Iulia, Centrul Medical Clinimed Alba Iulia, Centrul Medical Romger Diagnostica Sebeș etc.
De asemenea, datele INS pentru anul 2018 indică existența în județ a 116 cabinete
medicale de specialitate în regim privat, toate localizate în mediul urban, cu precădere în
municipiile Alba Iulia (64), Sebeș (13), Blaj (11) și Aiud (10). Numărul acestora a rămas
constant în perioada 2014-2018.
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Figura 16- Rețeaua de cabinete medicale de specialitate din județul Alba, în anul
2018

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS
Unitățile spitalicești
Rețeaua de unități sanitare cu paturi din județul Alba cuprinde 9 spitale publice și 3
private care aveau încheiat în anul 2020 contract pentru furnizarea de servicii medicale
spitalicești. Dintre spitalele publice, unul era județean de urgență (Alba Iulia), 3 erau municipale
(Aiud, Blaj, Sebeș), 3 orășenești (Abrud, Câmpeni, Cugir), unul de boli cronice (Câmpeni) și
unul de pneumoftiziologie (Aiud). Din totalul spitalelor publice din județ, două se află în
subordinea CJ (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud),
iar restul în subordinea autorităților locale.

Spitalul Județean de Urgență Alba – care se află în subordinea Consiliului
Județean și se încadrează în a categoria a III-a (nivel de competență mediu, fiind programată
pentru trimestrul III 2021 vizita de evaluareîn vederea acreditării în ciclul II, cu țintă de
promovare în categoria a II-a de spitale, cu competențe mai complexe), conform datelor din
Planul Multianual de Acreditare.
Patrimoniul imobiliar al Spitalului cuprinde Corpul principal de clădire, Ambulatoriul
Integrat cu cabinete de specialitate – pavilion distinct al unității, Clădirea secției de Boli
Infecțioase, Clădirea secției de Recuperare Medicală, Clădirea CSM copii și adulți, Clădirea
Serviciului Județean de Medicină Legală, Dispensarul TBC, Corpul F – secția de Oncologie
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(începând cu anul 2012) și Secția de Psihiatrie Cronici Baia de Arieș (începând cu anul 2012),
cu o capacitate totală de 758 de paturi, la care se adaugă 25 de paturi pentru spitalizarea de zi în
Alba Iulia și 20 la Ocna Mureș, 5 paturi în cadrul UPU, 4 în stația de hemodializă și 14 pentru
însoțitori, rezultând un total de 826 de paturi.
Spitalul deservește practic cu servicii medicale întreg județul Alba, dispunând de
următoarele secții și compartimente medicale, conform ROF 2019 al unității sanitare:
Secții și compartimente
Secția Medicină Internă

Număr
paturi
32

Secția Gastroenterologie
Compartiment Nefrologie
Secția Cardiologie
Secția Oncologie Medicală
Compartiment Hematologie
Compartiment Diabet Zaharat,
Nutriție, Boli Metabolice
Secția Chirurgie Generală

25
13
40
29
5
17

Compartiment Urologie
Secția Obstretică-Ginecologie
Secția Neonatologie

20
62
15

Secția Pediatrie
Secția Ortopedie și
Traumatologie
Compartimentul Oftalmologice
Secția ORL
Secția ATI
Secția Neurologie

38
35

Secția Boli Infecțioase
Compartimentul dermatovenerologie
Secția Psihiatrie Acuți
Secția Recuperare, Medicină
Fizică și Balneo
Compartimentul
Recuperare
Neurologică
Compartiment Psihiatrie Cronici
Baia de Arieș

42
8

40

15
20
28
63

50
25

Compartimente subordonate
secțiilor
Reumatologie
Pneumologie
Endocrinologie

Număr
paturi
6
6
5

Terapie Intensivă Coronarieni
Îngrijiri paliative

10
6

Neurochirurgie
Chirurgie plastică, microchirurgie
reconstructivă
Chirurgie vasculară

8
7

Terapie intensivă
Prematuri
Terapie acută

5
10
5

Chirurgie buco-maxilo-facială

5

Terapie acută
Cronici
HIV/SIDA

5
5
4

Recuperare medicală ortopedie și
traumatologie

7

5

15
22

Ambulatoriul Integrat al SJU Alba cuprinde următoarele cabinete: medicină internă,
cardiologie, gastroenterologie, reumatologie, nefrologie, endocrinologie, pediatrie, chirurgie
generală, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, neurologie,
dermato-venerologie, psihiatrie, urologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie maxilo-facială,
oftalmologie, ORL, obstretică-ginecologie, psihiatrie, neuropsihiatrie, recuperare-medicină
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fizică-balneologie, medicină sportivă, geriatrie și gerontologie, alergologie și imunologie
clinică, pneumologie, hematologie, chirurgie vasculară. La acestea se adaugă o sală de
gimnastică și un punct de recoltare.
Alte structuri funcționale ale SJU Alba sunt Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) – cu 5
paturi și un cabinet medical dentar de urgență; Stația de Hemodializă cu 4 aparate; Blocul
Operator; Unitatea de Transfuzii Sanguine; Farmacia; Sterilizarea; Laboratoarele de analize
medicale – bacteriologie, imunoserologieși contagioase, biochimie, hematologie, radiologie și
imagistică medicală, computer tomograf, RMN, explorări funcționale, endoscopie digestivă,
endoscopie bronșică; Serviciul Județean de Medicină Legală; Serviciul de Anatomie Patologică
– cu compartimentele de citologie, histopatologie, prosectură; Serviciul de prevenire a infecțiilor
asociate asistenței medicale; Cabinetul de planificare familială; Cabinetul de medicina muncii;
Cabinetul de oncologie medicală; Cabinetul de boli infecțioase; Cabinetul de diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice (inclusiv educație specifică și picior diabetic); Centrul de Sănătate
Mintală Adulți cu Staționare de Zi – 35 de paturi; Centrul de Sănătate Mintală Copii;
Compartimentul de Ergoterapie; Baza de tratament (balneologie); Dispensarul TBC; Centrul de
Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș – cu Spitalizare de zi (20 de paturi) și cabinete medicale
de medicină internă, pediatrie și obstretică-ginecologie); Serviciul de Management al Calității
Serviciilor Medicale; Compartimentul de internări; Dietetica; Compartimentul religios;
Garderoba; Spălătoria; Aparatul funcțional.
Conform raportului de activitate al unității pe anul 2018, spitalul a tratat peste 40.000
de pacienți (dintre care aproape 16.000 în regim de spitalizare de zi, 1.000 în regim de
spitalizare cronici și recuperare, iar 300 în regim de îngrijiri paliative), rezultând o rată de
utilizare a paturilor de 68%. De asemenea, au fost acordate peste 123.000 de consultații în
ambulatoriul integrat, respectiv 52.000 în UPU, unde deficitul de medici era în 2018 de circa
35% din numărul de posturi aprobate (context în care fiecare medic a consultat în medie 2469 de
pacienți pe an), ceea a condus la timpi ridicați de așteptare în triaj.
Spitalul Județean de Urgență Alba a intrat încă din anul 2011 într-un amplu proces de
reabilitare și modernizare, care a presupus lucrări de reparații capitale și curente la majoritatea
secțiilor și compartimentelor, dar și a unor funcțiuni conexe (Oncologie, ATI, Dermatovenerologie, UPU, Bloc Alimentar, Oftalmologie, Radiologie, Laborator analize medicale,
Spălătorie, Boli Infecțioase, Chirurgie-Urologie, Gastroenterologie, Farmacie, Centrul
multifuncțional de sănătate Ocna Mureș, Cardiologie-Medicină Internă, Pediatrie, Post Trafo
etc.), care au fost realizate preponderent cu fonduri proprii sau de la bugetul CJ Alba, care a
alocat anual circa 1-1,5 mil. Euro spitalului, preponderent pentru dotări, reparații și investiții.
De asemenea, au fost demarate lucrări de reparații capitale și de schimbare a funcțiunii
Școlii Postliceale Sanitare în Secție Recuperare Medicină fizică și Balneologie, respectiv
extindere Ambulatoriu. Cu fonduri europene, prin POR 2014-2020, au fost demarate lucrări de
reabilitare energetică a Spitalului, dar și a clădirii în care funcționează Centrul de
SănătateMultifuncțional din Ocna Mureș, ultimele fiind realizate în baza unei asocieri între CJ
Alba și Primăria Ocna Mureș. De asemenea, tot cu fonduri europene se află în curs de
implementare proiectele pentru extinderea și dotarea UPU, pentru extinderea, modernizarea și
dotarea în vederea relocării (în corpurile C+D) a Ambulatoriului integrat, respectiv pentru
dotarea spitalului cu aparatură de înaltă performanță. Cu fonduri guvernamentale, prin CNI, se
realizează lucrări pentru construcția secției de psihiatrie în curtea spitalului.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud – este un spital monospecialitate,
singurulde acest tip din județși se află în subordinea CJ Alba, fiind un spital de categoria a IV-a
(acreditat în ciclul II, conform ordinului emis în luna iunie 2020). Acesta furnizează servicii de
asistență medicală de specialitate pentru toți locuitorii județului: pneumologie în regim
spitalicesc pentru adulți și de ambulatoriu – prin ambulatoriul integrat spitalului. Aceste servicii
sunt preventive, curative, de recuperare și paliative, fiind cuprinse în Programul Național de
Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei.
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Spitalul, fost sanatoriu TBC până în anul 2005, este unul de tip monobloc, cu 2 secții
pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor cu afecțiuni respiratorii acute și cronice:
o Secția Pneumoftiziologie I - cu 56 de paturi, dintre care 23 pentru componenta TBC;
o Secția Pneumologie II – cu 60 de paturi
La acestea se adaugă, conform HCJ nr. 47/2015:
o 3 laboratoare (analize medicale - cu compartiment BK, explorări funcționale – cu
compartiment de endoscopie bronșică, radiologieși imagistică medicală)
o Ambulatoriu integrat (pneumologie)
o Farmacie cu circuit închis
o Dispensar TBC
o Aparat funcțional
În spital sunt internați anual circa 1.200 de pacienți, cu o tendință de scădere, dintre
care 300 sunt cronici (tuberculoși), la care se adaugă peste 4000 de consultații în ambulatoriu
(dispensarul TBC). Unitatea a făcut demersuri pentru înființarea unui Compartiment de
Recuperare Respiratorie, însă acestea au fost întrerupte de pandemia de Covid-19 din anul 2020.
În prezent, CJ Alba derulează cu fonduri europene un proiect pentru reabilitarea termică a
clădirii spitalului. În plus, instituția a alocat fonduri pentru amenajarea unei stații de oxigen
proprii.

Spitalul Municipal Aiud – este un spital de categoria a IV-a, aflat în subordinea
municipalității, aflat în proces de re-acreditare (ciclul II) în anul 2020. Acesta își desfășoară
activitatea în două corpuri de clădire, unul vechi (din anul 1867) și unul nou (din anul 1993),
totalizând 230 de paturi (dintre care 5 în Compartimentul Primiri Urgențe), la care se adaugă 13
paturi pentru spitalizare de zi și 10 pentru însoțitori. Acesta dispune de 4 secții (medicină
internă, chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, psihiatrie) și 10 compartimente (boli
cronice, cardiologie, chirurgie plastică și reconstructivă, ATI, obstretică-ginecologie,
neonatologie, pediatrie, boli infecțioase, neurologie, primiri urgențe – CPU), la care se adaugă 3
blocuri operatorii (chirurgie generală, ortopedie și obstretică-ginecologie), 3 laboratoare
(radiologie și imagistică medicală, explorări funcționale, analize medicale), cabinete de diabet
zaharat, oncologie și boli infecțioase, farmacie, dietetică și ambulatoriul integrat cu 20 de
cabinete (boli interne, cardiologie, endocrinologie, chirurgie generală, urologie, chirurgie
plastică și reconstructivă, ortopedie-traumatologie, obstretică-ginecologie, pediatrie, psihiatrie,
neuropsihiatrie infantilă, neurologie, ORL, oftalmologie, planning familial, dermatologie,
gastroenterologie, recuperare medicală-medicină fizică-balneologie, medicina muncii,
pneumologie).
În anul 2018 spitalul a tratat peste 8.000 de pacienți, la care s-au adăugat 32.000 de
consultații și 26.000 de examene paraclinice. Spitalul a derulat recent lucrări de renovare a
compartimentului Obstreticăși Neonatologie, Boli Infecțioase, precum și a secțiilor Chirurgie
Generală, Ortopedie-Traumatologie, a farmaciei, reamenajarea cabinetului de cardiologie,
relocarea Secției de Psihiatrie, amplasarea de băi în saloane, de instalare a unui computer
tomograf etc. Planurile de investiții viitoare vizează reorganizarea și modernizarea
Compartimentului de Primiri Urgențe, dotarea cu echipamente a compartimentelor ATI și
cardiologie, dotarea Ambulatoriului cu un ascensor, amplasarea de băi în toate saloanele etc.

Spitalul Municipal Blaj – este un spital de categoria a IV-a, din subordinea
municipalității, care dispune de 6 secții (medicină internă, chirurgie generală, obstreticăginecologie, pediatrie, ATI și neurologie) și 8 compartimente (pneumologie, ortopedietraumatologie, oftalmologie, chirurgie vasculară, neonatologie-terapie intensive, ATI obstreticăginecologie, psihiatrie, primiri urgențe) – cu 282 de paturi (din care 5 la CPU), la care se adaugă
16 paturi pentru spitalizare de zi și 10 pentru însoțitori; ambulatoriu integrat cu 16 cabinete
(medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, urologie, ortopedie-traumatologie, obstreticăginecologie, oftalmologie, pediatrie, neurologie, psihiatrie, dermatovenerologie, pneumologie,
endocrinologie, ORL, boli infecțioase, chirurgie vasculară); 3 laboratoare (analize medicale,
radiologie și imagistică medicală, explorări funcționale); un dispensar TBC; o unitate de
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transfuzii, un cabinet de diabet zaharat și unul de planificare familială; farmacie; bloc operator,
sală de nașteri etc. Spitalul funcționează în două clădiri aflate la circa 500 m distanță una de
cealaltă: Spitalul Nou - care găzduiește ambulatoriul și majoritatea secțiilor; Spitalul Vechi (de
tip pavilionar) – unde funcționează secția de neurologie, compartimentele de boli infecțioase,
psihiatrie și dispensarul TBC.
În anul 2018, spitalul a înregistrat un număr de 7.800 de pacienți tratați în regim de
spitalizare continuă și 6.000 în regim de spitalizare de zi, la care s-au adăugat 32.000 de
consultații în ambulatoriul integrat, 1.600 în dispensarul TBC, 3.600 în camera de gardă și
19.600 în compartimentul de primiri urgențe, precum și 37.800 de investigații paraclinice. În
acest context, în anul 2018 unitatea a realizat investiții fără precedent din fonduri proprii în
dotarea cu aparatură medicală modernă (de ex. pentru asigurarea intervențiilor chirurgical
laparoscopice), a relocat farmacia într-un spațiu corespunzător, a modernizat secția de
neurologie. Primăria derulează în prezent un proiect cu fonduri europene pentru construcția și
dotarea unui corp nou de clădire care va găzdui ambulatoriul integrat.

Spitalul Municipal Sebeș– este un spital de categoria a IV-a (în curs de reacreditare – ciclul II), din subordinea municipalității. Spitalul dispune de 5 secții (medicină
internă, chirurgie, obstretică-ginecologie, psihiatrie acuți, pediatrie) și 8 compartimente
(cardiologie, ortopedie-traumatologie, ORL, oftalmologie, neonatologie, boli infecțioase, ATI,
neurologie, recuperare-medicină fizică-balneologie) – cu 251 de paturi, la care se adaugă 15
paturi pentru spitalizare de zi; farmacie; 3 laboratoare (analize medicale, radiologie-imagistică
medicală, bază de tratament); punct de transfuzii; bloc operator; sală de nașteri; dispensar TBC
și un ambulatoriu integrat cu 13 cabinete (medicină internă/endocrinologie, cardiologie,
chirurgie, ortopedie-traumatologie, ORL, oftalmologie,obstretică-ginecologie, boli infecțioase,
dermatologie, neurologie, pediatrie, recuperare-medicină fizică-balneologie, psihiatrie, diabet
zaharat-nutriție-boli metabolice, camera de garda).
Spitalul deservește anual circa 7.000 de pacienți în regim de spitalizare, la care se
adaugă circa 16.000 de consultații în camera de gardă și 38.000 în ambulatoriu. În prezent, se
află în curs de evaluare în vederea finanțării - cu fonduri guvernamentale, prin CNI – un nou
corp de spital, care va găzdui compartimentul de primiri urgențe, secțiile de chirurgie, ortopedie
și oftalmologie, ginecologie, neonatologie, pediatrie, blocul operatori, ATI, blocul alimentar,
vestiarele personalului etc. Prin POR 2014-2020 se derulează lucrări de creștere a eficienței
energetice a clădirii Contagioase. Cu fonduri proprii, de la bugetul local și din sponsorizări, a
fost achiziționat un computer tomograf, a fost reamenajată secția de pediatrie, s-a reparat și
dotat laboratorul de analize, blocul alimentar etc.

Spitalul Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” Abrud – este un spital de categoria
a IV-a, în curs de reacreditare (ciclul II), din subordinea Consiliului Local. Acesta dispune de o
secție (medicină internă) și 9 compartimente (chirurgie generală, ATI, recuperare-medicină
fizică-balneologie, pediatrie, boli infecțioase, boli cronice, ORL, obstretică-ginecologie,
neonatologie) – cu 85 de paturi, la care se adaugă 10 pentru spitalizarea de zi și 5 pentru
însoțitori; cameră de garda, farmacie, bloc operator, sală de nașteri, 2 laboratoare (analize
medicale, radiologie-imagistică medicală), ambulatoriu integrat cu 8 cabinete (psihiatrie,
oftalmologie, medicină internă, obstretică-ginecologie, ORL, pediatrie, recuperare-medicină
fizică-balneologie, dermatovenerologie).
Spitalul oferă anual tratament pentru circa 7.000 de pacienți în regim de spitalizare
continuă și de zi, respectiv 1000 în camera de gardă, la care se adaugă peste 70.000 de analize,
8.000 de consultații în ambulatoriu și 4.000 în camera de gardă. Ambulatoriul spitalului a fost
modernizat și echipat cu fonduri POR 2007-2013, iar cu fonduri POR 2014-2020 acesta va fi
extins și dotat cu aparatură suplimentară. Clădirea spitalului a fost reabilitată termic cu fonduri
guvernamentale prin CNI. Cu fonduri de la bugetul local, fonduri proprii și sponsorizări, a fost
extinsă și dotată secția de medicină internă-cronici, a fost înființat un centru de transfuzii, a fost
modernizată sală de operații, s-au achiziționat noi echipamente, a fost înlocuit mobilierul etc.
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Spitalul Orășenesc Câmpeni – este un spital de categoria a IV-a, în curs de
reacreditare (ciclul II), din subordinea Consiliului Local, care dispune de 3 secții (medicină
internă, pediatrie, chirurgie) și 5 compartimente (obstretică-ginecologie, ATI, psihiatrie,
gastroenterologie, recuperare-medicină fizică-balneologie) – cu 128 de paturi pentru spitalizare
continuă, la care se adaugă 10 pentru spitalizarea de zi și 6 pentru însoțitori; un compartiment de
primiri urgențe; două laboratoare (analize medicale, radiologie-imagistică); un ambulatoriu
integrat cu 10 cabinete (obstretică-ginecologie, ortopedie-traumatologie, psihiatrie, neurologie,
chirurgie, medicină internă, gastroenterologie, pediatrie, medicină internă, dermatovenerologie);
farmacie; bloc operator; sală de nașteri; camera de gardă etc.
Ambulatoriul spitalului, ce deservește circa 20.000 de pacienți pe an, a fost modernizat
și echipat cu fonduri europene, beneficiind ulterior de dotări suplimentare tot prin fonduri
europene și de la Banca Mondială. Astfel, în anul 2019 a fost lansată licitația pentru achiziția
computerului tomograf și a unei instalații noi de sterilizare. De asemenea, corpurile C și D ale
Spitalului au fost reabilitate cu fonduri de la bugetul Ministerului Sănătății.

Spitalul Orășenesc Cugir – este un spital neacreditat în ciclul I, din subordinea
municipalității. Acesta dispune de 2 secții (psihiatrie, medicină internă) și 11 compartimente
(ATI, obstretică ginecologie, dermato-venerologie, chirurgie, boli infecțioase, endocrinologie,
diabet zaharat-nutriție-boli metabolice, pneumologie, cardiologie, recuperare-medicină fizicăbalneologie, pediatrie, neonatologie) – cu 147 de paturi pentru spitalizare continuă și 3 pentru
spitalizare de zi; 2 laboratoare (radiologie-imagistică medical, analize medicale); cameră de
gardă; farmacie; dispensar TBC; unitate de transfuzii; cameră de garda; ambulatoriu integrat cu
15 cabinete (diabet-boli de nutriție și metabolice, medicină internă, cardiologie, endocrinologie,
chirurgie, obstretică-ginecologie, oftalmologie, ORL, dermato-venerice, recuperare-medicină
fizică, pediatrie, boli infecțioase, neurologie, urologie, ortopedie-traumatologie, pneumologie).
În anul 2018, spitalul a asigurat servicii de spitalizare pentru 3.900 de pacienți, de
consultații în ambulatoriu pentru 23.000 de pacienți, precum și peste 9.200 de examene
paraclinice (inclusiv peste 400 cu computerul tomograf). Spitalul este unul de tip pavilionar,
funcționând în 6 corpuri de clădire, dintre care cel care găzduiește secția de psihiatrie se află la o
distanță de 2 km față de restul. Ambulatoriul spitalului a fost modernizat și echipat cu fonduri
europene, iar corpurile în care funcționează specialitățile interne-chirurgie, dermatologie,
cardiologie, recuperare medicală, boli de nutriție și diabet au fost modernizate și reabilitate. În
prezent se derulează, cu fonduri europene, lucrări de creștere a eficienței energetice la clădirea
în care funcționează maternitatea și pediatria, respectiv de dotare cu aparatură a ambulatoriului
deja modernizat. Cu toate acestea, spitalul se confruntă cu un deficit de personal (medici în
specialitățile cardiologie, pediatrie, radiologie, epidemiologie, urgență etc.) și nu este acreditat.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni – este o unitate medical neacreditată în ciclul
I, din subordinea Consiliului Local Câmpeni, care a funcționat până în anul 2009 ca sanatoriu
TBC. Acesta dispune de 2 secții (pneumologie / TBC și boli cronice) – cu 85 de paturi pentru
spitalizare continuă și 2 pentru spitalizare de zi; 4 laboratoare (analize medicale, bacteriologie,
radiologie-imagistică medical, explorări funcționale, o bază de tratament, un dispensar TBC, o
farmacie, cameră de gardă și un ambulatoriu cu 4 cabinete (pneumologie, recuperare-medicină
fizică-balneologie, medicină internă, neurologie).
În anul 2018, în spital au fost tratați 1.400 de pacienți internați în regim de spitalizare
continuă, 200 în regim de spitalizare de zi, la care s-au adăugat 3.500 de consultații în
ambulatoriu. În anul 2019, Primăria Câmpeni a depus spre finanțare din POR 2014-2020 un
proiect pentru extinderea, modernizarea și dotarea spitalului. Spitalul nu este în prezent
acreditat.
În ceea ce privește deservirea cu personal medical a spitalelor din județ, nu există date
statistice unitare la nivelul anului 2020, acestea variind de la o lună la alta, funcție de rezultatele
concursurilor de ocupare, a pensionărilor, demisiilor etc. Raportul de activitate al Spitalului
Județean de Urgență Alba aferent anului 2018 reflectă faptul că din totalul de 1430 de posturi
din organigrama instituției, doar 1269 erau ocupate, diferența de 161 (circa 11% din total) fiind
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vacante. Cele mai multe erau pentru personal sanitar mediu (66), medici (46) și personal
auxiliar sanitar (31). În același an, raportul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud menționa un
număr de 130 de posturi în organigrama instituției, dintre care 76 erau ocupate, iar 54 (41% din
total) vacante. Cele mai multe posturi vacante se înregistrau în cazul personalului sanitar
auxiliar (13), a personalului sanitar mediu (9) și al medicilor (9).
Posturi vacante există și la nivelul spitalelor municipale și, mai ales, orășenești,
posturile scoase la concurs de aceste unități nefiind întotdeauna ocupate. Situația este
confirmată și de Strategia județeană de sănătate 2017-2020, elaborată de DSP Alba, care indica
cel mai mare deficit de medici (de minim 50% față de numărul de posturi normate) la spitalele
din Abrud, Câmpeni și Cugir.
În acest context, multe dintre aceste unități sunt obligate să lucreze cu medici care au
depășit cu mult vârsta de pensionare sau cu medici colaboratori (de ex. pentru gărzi). Doar în
primul semestru din anul 2020, Colegiul Medicilor Alba a avizat scoatere la concurs de către
spitalele publice din județ a următoarelor posturi:
 Spitalul de Boli Cronice Câmpeni (mai 2020): 4 posturi de medici specialiști
(neurologie, cardiologie, epidemiologie, medicină internă);
 Spitalul Orășenesc Câmpeni (martie 2020): 1 post medic specialist (ATI);
 Spitalul Orășenesc Cugir (martie 2020): 1 post de medic specialist (chirurgie
generală)
 Spitalul Orășenesc Abrud (martie 2020): 1 post de medic specialist (dermatologie);
 Spitalul Orășenesc Abrud (ianuarie-februarie 2020): 1 post de medic specialist
(pediatrie)
 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (ianuarie-februarie 2020): 7 posturi de
medic specialist (medicină internă Ocna Mureș, boli infecțioase, oncologie –
îngrijiri paliative, psihiatrie Baia de Arieș, ortopedie-traumatologie, ATI,
neurologie), dintre care unul pentru secția din Baia de Arieșși unul pentru centrul
din Ocna Mureș.
În anul 2019 au fost scoase la concurs posturi de medici la Spitalul Județean de
Urgență Alba Iulia (oncologie medicală – îngrijiri paliative, medicină de urgență – UPU, boli
infecțioase, neurologie pediatrică, psihiatrie Baia de Arieș), Spitalul Orășenesc Abrud
(pediatrie, medicină de urgență), Spitalul Orășenesc Câmpeni (pediatrie, medicină internă,
neonatologie, ATI, chirurgie generală, medicină de urgență, radiologie-imagistică medicală,
medicină de laborator, dermatovenerologie, ORL, medicină fizică și de reabilitare), Spitalul de
Boli Cronice Câmpeni (medicină internă, cardiologie, recuperare medicală-medicină fizicăbalneologie), Spitalul Municipal Blaj (ORL, ATI, pediatrie, neonatologie, medicină de urgență),
Spitalul Municipal Sebeș (neonatologie, medicină internă), Spitalul Orășenesc Cugir
(cardiologie, ATI, medicină de urgență, epidemiologie, ORL, radiologie-imagistică medicală,
pediatrie).
Prin Planul Național de Paturi, aprobat prin Ordinul nr. 1075/2020, pentru unitățile
spitalicești din județul Alba au fost aprobate 1802 paturi pentru care acestea pot încheia
contracte de furnizare cu CNAS pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești în regim de
spitalizare continuă, cifră care a rămas neschimbată în ultimii 5 ani. Totuși, acesta nu reprezintă
numărul total de paturi din spitalele județului, în condițiile în care acestea dispun și de paturi
pentru spitalizarea de zi, respectiv de paturi care sunt finanțate din alte surse decât contractul cu
CNAS.
Astfel, conform INS, numărul total de paturi din spitalele publice din județul Alba a
fost în anul 2018 la 2.049, cu 19% mai mic decât în 2008, respectiv aproape la jumătate față de
anul 1990, ca urmare a desființării unor spitale (Baia de Arieș, Ocna Mureș, Zlatna) și a
reducerii numărului de paturi în cele încă funcționale. Totuși, în perioada 2014-2018, numărul
total de paturi din spitalele publice a rămas constant în județ. În medie, la nivelul județului
exista un pat de spital la 160 de locuitori rezidenți, valoare similară cu media națională (156).
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Un aspect pozitiv la nivel județean este distribuția relativ echilibrată teritorial a
numărului de paturi, în sensul că doar 37% dintre acestea sunt concentrate în municipiul
reședință de județ, existând spitale în toate punctele cardinale ale județului (Câmpeni și Abrud în
Apuseni; Blaj în Podișul Târnavelor; Aiud, Alba Iulia și Sebeș pe culoarul Mureșului, Cugir în
zona montană).
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Figura 17- Numărul de paturi (total) în spitalele publice din județul Alba, în
perioada 2012-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
În ceea ce privește spitalele private (Alba Iulia și Sebeș), numărul de paturi a fost în
2018 de 38, în creștere față de 32 în perioada 2014-2017.
Consiliul Județean Alba s-a asociat cu primăriile din orașele Zlatna și Ocna Mureș,
unde există spitale închise cu aproape 10 ani în urmă. Clădirile acestora beneficiază în prezent
de lucrări de creștere a performanței energetice. Odată finalizate lucrările, există intenția ca
aceste clădiri să fie transformate în spital de boli cronice (Zlatna), respectiv un centru de
sănătate multifuncțional (Ocna Mureș) – secție externă a Spitalului Județean de Urgență. Centrul
din Ocna Mureș va deveni funcțional în anul 2020 și va dispune de 3 secții pentru spitalizare de
zi (pediatrie, interne, ginecologie), cu 20 de paturi, cabinete de consultații, săli de tratament,
aparatură modernă etc. La fostul spital din Baia de Arieș funcționează un compartiment de
psihiatrie cronici al Spitalului Județean, cu 22 de paturi. În acest condiții, singurul oraș din județ
care nu dispune de unități sanitare cu paturi este Teiuș, care se află însă la mică distanță de
municipiile Alba Iulia și Aiud.
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Figura 18- Distribuția rețelei de unități spitalicești cu paturi și de medicină de
urgență din județul Alba, în anul 2020

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS și DSP Alba
Medicina de urgență
Serviciile medicale de urgență sunt furnizate în județul Alba de:

Serviciul de Ambulanță Județean Alba – din subordinea Ministerului Sănătății,
care asigură servicii de asistență medicală de urgență, transport medical asistat cu ambulanțe cu
sau fără medic, consultații medicale de urgență la domiciliu și transport medical neasistat.

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) din cadrul ISU
”Unirea” Alba (Ministerul Afacerilor Interne) – pune la dispoziție echipe integrate de reanimare,
specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și echipe de personal
paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat. Acesta funcționează în
colaborarea cu UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Servicii medicale de urgență private care au încheiate contracte cu CNAS în anul
2020, categorie în care intră Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Alba. Pe
lângă aceasta, există și alți furnizori privați de asistență medicală de urgență și de transport
sanitar asistat, care nu (mai) au contract cu Casa de Asigurări, precum Elisa Medical Consult
Alba Iulia.
Serviciul Județean de Ambulanță Alba are, pe lângă sediul central din Alba Iulia,
substații la Abrud, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș, Teiușși
Zlatna. În anul 2018, la dispeceratul integrat ISU-SAJ Alba s-au înregistrat 71.400 de solicitări,
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dintre care 6.200 au implicat intervenția ambulanțelor SMURD pentru ajutor medical de urgență
sau descarcerare, cu un timp mediu de deplasare de 6 minute în interiorul orașelor și de 18
minute în zonele rurale. Cu fonduri europene, au fost achiziționate 6 noi ambulanțe SMURD de
tip B4x4 și două de tip C-4(terapie intensivă), precum și o ambulanță pentru transport victime
multiple. Planurile ISU vizează înființarea de noi puncte SMURD și la Gârda de Sus și Jidvei,
după cele inaugurate recent la Zlatna și Baia de Arieș, la care se adaugă și un punct de lucru
temporar la domeniul schiabil Șureanu, o zonă cu multe incidente. Serviciul Public Județean
Salvamont Salvaspeo Alba, tot din subordinea CJ, va beneficia și el de o ambulanță pentru acces
în zone foarte greu accesibile, la fel ca și Inspectoratul Județean de Jandarmi Alba.
Serviciul de Ambulanță a beneficiat și el de dotări cu autospeciale noi (de tip A2 – 7
bucăți, B4x2 – 8 bucăți, B4x4 – 4 bucăți, C4 – 2 bucăți) prin fonduri europene, de un sediu nou
la Câmpeni etc. Pe fondul pandemiei din anul 2020, Serviciul de Ambulanță a angajat personal
pe perioadă determinată, respectiv asistenți medicali generaliști (Alba Iulia, Câmpeni, Cugir,
Sebeș, Zlatna), șoferi de ambulanță (Alba Iulia, Câmpeni, Abrud, Blaj, Cugir, Sebeș, Zlatna),
după posturile scoase la concurs în anul 2009 (de ex. asistent medical - Baia de Arieș, Alba Iulia,
Câmpeni, Sebeș, Blaj; șoferi ambulanță – Alba Iulia, Cugir, Abrud). În schimb, nu au mai fost
organizate concursuri pentru posturi de medici după anul 2018.
Medicina dentară
La nivelul anului 2020, în județul Alba se regăseau 50 de furnizori de servicii medicale
dentare care aveau încheiat contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba. Numărul
acestora a scăzut față de 56 în 2019, 53 în 2018 sau 57 în 2017.
Cei 50 de furnizori care au contract cu CAS Alba sunt concentrați în mediul urban (22
în Alba Iulia, 7 în Sebeș, 3 în Teiuș, 2 în Aiud, 2 în Blaj, 2 în Câmpeni, 2 în Zlatna, 1 în Ocna
Mureș), în timp ce doar 9 se regăsesc în mediul rural (Bistra, Sântimbru, Vințu de Jos, Șpring,
Șugag, Doștat, Valea Lungă, Ighiu, Daia Română).
Figura19- Evoluția numărului de cabinete stomatologice și laboratoare de tehnică
dentară din județul Alba, în perioada 2014-2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
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Figura 20– Distribuția teritorială a cabinetelor stomatologice și a laboratoarelor
de tehnică dentară din județul Alba, în anul 2018

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS și DSP Alba
În mod evident, nu toate cabinetele stomatologice sau laboratoarele de tehnică dentară
din județul Alba au încheiat contract cu Casa, datele INS pentru anul 2018 indicând un număr
total de 142 de cabinete stomatologice (dintre care 112 în mediul urban și 30 în cel rural) și 34
de laboratoare de tehnică dentară (toate în mediul urban). Așadar, în circa jumătate dintre
comunele din județ nu există unități care să furnizeze servicii stomatologice. Evoluția numerică a
acestora a fost una fluctuantă în ultimii ani, cu precădere în mediul urban. În schimb, a crescut
numărul de comune în care există cabinete stomatologice (de ex. Săliștea, Stremț, Vidra, Mihalț,
Jidvei, Ciugud, Bucerdea Grânoasă, Arieșeni etc.).
6.2.2.3. Furnizorii de servicii medicale complementare
Farmaciile
Datele CNAS pentru anul 2019 indică un număr de 63 de operatori de farmacii aflați în
contract la nivelul județului Alba. Unii dintre aceștia au mai multe puncte de lucru în județ, ceea
ce conduce la un număr de 100 de unități operate. Acestea erau concentrate în mediul urban (76
de unități), în timp ce în mediul rural funcționau doar 24 de farmacii în contract cu CNAS, în
comunele: Valea Lungă, Mihalț, Bistra, Unirea, Sălciua, Vințu de Jos, Șugag, Lupșa, Poșaga,
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Pianu, Ciugud, Jidvei, Arieșeni, Lunca Mureșului, Cricău, Lopadea Nouă, Livezile, Galda de Jos
și Vidra.
Figura 21 – Distribuția laboratoarelor medicale și a farmaciilor/punctelor
farmaceutice din județul Alba în anul 2018

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS
Conform datelor INS, la nivelul anului 2018 în județul Alba funcționau 112 farmacii și
39 de puncte farmaceutice, numărul lor rămânând constant în perioada 2014-2018. Singurele
UAT în care nu figurau nici farmacii, nici puncte farmaceutice erau comunele: Bucerdea
Grânoasă, Bucium, Ciuruleasa, Livezile, Mirăslău, Mogoș, Ocoliș, Poiana Vadului, Ponor,
Rădești, Râmeț, Rimetea, Sântimbru, Șibot, Șona, Vadu Moților și Vidra – zone care fie sunt
situate la mică distanță de orașe cu multe farmacii, fie în zone cu populație redusă, ceea ce le
face neatractive pentru operatorii din domeniu.
Laboratoarele de analize medicale
La nivelul anului 2020, în județul Alba erau înregistrați 20 de furnizori de servicii
paraclinice care aveau încheiate contracte cu CJAS, unii dintre aceștia furnizând servicii
multiple.
Dintre aceștia, 13 furnizau servicii de analiză de laborator (Alba Iulia, Sebeș, Blaj,
Ocna Mureș, Aiud, Câmpeni), dintre care 4 erau spitale publice (Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Aiud).
De remarcat este faptul că în municipiul Aiud, în orașele Abrud, Baia de Arieș, Cugir, Teiuș,
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Zlatna și în comunele din județ nu existau laboratoare private de analize în contract cu CNAS.
Alți 12 furnizori asigurau servicii contracte cu CJAS de radiologie și imagistică medicală în
Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeșși Câmpeni. Dintre aceștia, 5 sunt spitale publice (Alba Iulia, Aiud,
Blaj, Sebeș).
Nu toate laboratoarele de analize, radiologie și imagistică din județ au însă încheiate
contracte cu CNAS. Datele INS indicau pentru anul 2018 existența în județ a 22 de laboratoare
medicale private, localizate exclusiv în mediul urban, cu precădere în Alba Iulia (13), Sebeș (3),
Blaj (3), Aiud (2) și Câmpeni. Așadar, distribuția acestora este inechitabilă, lipsind cu totalitate
în orașe precum Cugir, Abrud, Zlatna, Teiuș etc., precum și în mediul rural. Numărul de
laboratoare medicale private din județ a rămas constant în perioada 2014-2018.
Serviciile de îngrijire la domiciliu
La nivelul județului Alba erau înregistrați în anul 2019 un număr de 9 furnizori de
servicii de îngrijiri medicale la domiciliu care aveau încheiate contracte cu CNAS, cu sediul în
localitățile Alba Iulia, Ciugud, Blaj, Meteș, Aiud și Cugir. Numărul acestora a scăzut în ultimii
ani, de la un maxim de 14 în perioada 2016-2017.
Din totalul sumelor decontate de CJAS Alba pentru astfel de servicii, circa 60% au
mers către un singur furnizor – REALMED Alba Iulia, care dispune de o echipă proprie de
medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuțiși care furnizează atât servicii decontate de
Casă, cât și contra-cost (de ex. consultații pediatrice, consultații medicale generale, gestionare
caz medical, consultație second opinion, ecocardiografie, pachete de îngrijire personalizate,
injecții, montare de branule, perfuzii, recoltare probe biologice, testarea glicemiei, pansarea și
sutura plăgilor, clismă, hrănire enterală, imobilizare fractură, masaj terapeutic, reflexoterapie
etc.) în 91% dintre localitățile din județ.
Serviciile de medicină fizică și reabilitare
La nivelul anului 2020, un număr de 11 furnizori din județ aveau contract cu Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate pentru furnizarea de servicii de medicină fizică și recuperare
în sistem ambulatoriu. Dintre aceștia, 5 erau spitale publice (Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Abrud,
Cugir), iar 6 erau private (în Alba Iulia și Aiud).
Din perspectiva valorii serviciilor decontate, cei mai importanți furnizori din județ sunt
BioTerapia Plus Alba Iulia și Tutti Sat Alba Iulia – care oferă mai ales servicii de fizioși
kinetoterapie, masaj terapeutic, băi galvanice, terapie cu parafină, electroterapie,
magnetodiaflux, crio-ultrasunet, terapii laser etc.
6.2.3. Starea de sănătate a populației (morbiditate), mortalitatea și speranța de
viață
Datele INSP pentru anul 2018 indică faptul că județul Alba ocupa următoarele poziții
la nivel național din perspectiva morbidității și mortalității:
 locul 3 la rata incidenței bolilor ischemice ale inimii (1815 cazuri la 100.000 de
locuitori);
 locul 9 la rata prevalenței prin boli ischemice ale inimii (8014);
 locul 4 la rata mortalității prin boli ischemice ale inimii (330);
 locul 2 la rata incidenței bolilor cerebro-vasculare (1044);
 locul 14 la rata prevalenței bolilor cerebro-vasculare (1961);
 locul 25 la rata mortalității prin boli cerebro-vasculare (170);
 locul 41 la rata incidenței diabetului (158);
 locul 20 la rata prevalenței diabetului (5634);
 locul 20 la rata mortalității prin diabet (10);
 locul 35 la rata incidenței cancerului (225);
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 locul 26 la rata prevalenței cancerului (2474); locul 5 la prevalența cancerului de
prostată (454 cazuri/100.000 de bărbați); locul 7 la prevalența cancerului colorectal (333); locul 1 la prevalența cancerului pulmonar (505)
 locul 11 la rata incidenței BPOC (329);
 locul 22 la rata prevalenței BPOC (1985);
 locul 18 la rata mortalității prin BPOC (26);
 locul 4 la rata incidenței astmului bronșic (324).
După cum se poate observa, județul ocupă unele dintre primele locuri la nivel național
din perspectiva numărului de cazuri noi de afecțiuni ischemice ale inimii, boli cerebrovasculareși astm bronșic, la numărul de pacienți în evidență cu cancer de prostată, pulmonar și
colo-rectal, respectiv la mortalitatea prin boli de inimă. Acest lucru indică nevoia de a investi
suplimentar în programe de prevenire și de screening, mai ales pentru bolile prevenibile și
tratabile, de tratament pentru afecțiunile cardiace, neurologice, respiratorii și oncologice, de
monitorizare a parametrilor vitali și de îngrijire la domiciliu pentru pacienții cronici (mai ales
singuri și/sau imobilizați), de îngrijire paliativă pentru bolnavii aflați în stadiu terminal etc.
În ceea ce privește mortalitatea infantilă, evoluția din perioada 2012-2019 a fost una cu
importante fluctuații de la an la an, ceea ce face destul de dificilă indicarea unui trend. Per
ansamblul intervalului analizat, rata mortalității infantile a fost inferioară mediei naționale și
regionale, atât în mediul urban, cât și în cel rural.
Figura 22 - Dinamica ratei mortalității infantile, pe medii de rezidență, la nivel
național, regional și județean, în perioada 2012-2019

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Localitățile unde s-a înregistrat cea mai ridicată valoare medie a mortalității infantile în
intervalul 2012-2019 au fost: Poșaga (38,5‰), Rimetea (37‰), Sălciua (30,3‰), Șibot
(27,2‰), Șona (21‰), Roșia Montană (20,2‰), Meteș (19,8‰), Lunca Mureșului (19‰),
Cergău (19‰), Almașu Mare (17,9‰), Bucerdea Grânoasă (16‰) etc. După cum se poate
observa, cele mai multe dintre aceste comune se află în zona Apusenilor, unde asigurarea
accesului la asistență medicală este mai dificilă, precum și în comunitățile cu o pondere ridicată
a romilor (de ex. Cergău, Lunca Mureșului, Șona etc.), expuse riscului de excluziune de la
sănătate. În altă ordine de idei, în 28 de UAT-uri (orașul Abrud și 27 de comune) nu s-a
înregistrat niciun deces la copii sub vârsta sub 1 an în cei 8 ani de analiză.
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Figura 23 - Rata mortalității infantile, la nivel de UAT, în perioada 2012-2019

Sursa: Planșă proprie pe baza datelor INS. Baza de date TEMPO Online
În anul 2018, durata medie a vieții pentru locuitorii din județul Alba a fost de 76,49 de
ani, peste media regională (76,35 ani) și cea națională (75,85 ani). În cazul femeilor speranța de
viață era de 80,01 ani, iar a bărbaților de doar 73,15 ani. De asemenea, locuitorii din mediul
urban trăiau în medie 77,22 ani, iar cei din mediul rural 75,36 ani. În timp ce indicatorii din
mediul urban aveau valori ușor mai scăzute decât media regională, cei din mediul rural erau
superiori acestora.
În comparație cu anul 2012, locuitorii județului trăiesc în medie cu 1,7 ani mai mult,
creștere care s-a resimțit la ambele sexe (+1,9 ani la bărbați și +1,4 ani la femei) și medii de
rezidență (+1,7 ani în urban și +1,6 ani în rural). Așadar, diferențele între speranța de viață pe
sexe tind să se atenueze, în timp ce cele urban-rural se mențin, indicând nevoia de a investi
suplimentar în asigurarea asistenței medicale de la sate, cu precădere în zonele greu accesibile.
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Figura 24 - Durata medie a vieții, pe sexe și medii de rezidență, la nivel național,
regional și județean, în anul 2018

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
6.2.4. Implementarea Strategiei Județului Alba în domeniul sănătății în perioada
2018-2023
Strategia Județului Alba în domeniul sănătății în perioada 2018-2023, aprobată de CJ
Alba în anul 2018, are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației județului Alba prin
încheierea de parteneriate în domeniul sănătății cu instituții și autorități locale, mediu asociativ.
Obiectivele strategiei sunt:
1. Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate/Dotarea și echiparea serviciilor de sănătate
publică
2. Dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate
3. Asigurarea resurselor umane specializate
4. Creșterea calitativă a actului medical
5. Educația pentru sănătate a publicului.
Strategia este însoțită și de un plan de acțiune, care cuprinde proiecte concrete. În
subcapitolele anterioare, cu precădere în cel care vizează asistența medicală spitalicească, am
menționat o serie de investiții planificate, în derulare sau chiar finalizate din lista celor incluse în
planul de acțiune al Strategiei Județului Alba în domeniul sănătății în perioada 2018-2023,
precum:
 Reabilitarea și modernizarea (inclusiv extinderea) Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia (construire secție de psihiatrie 50 de paturi cu ambulatoriu; reabilitare
energetică; extindere, modernizare și dotare în vederea relocării Ambulatoriului
Integrat; extindere și dotare UPU; dotarea cu aparatură medicală etc.);
 Reabilitarea/modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud (reabilitare
energetică);
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni (reabilitarea
corpurilor C+D, reabilitarea și dotarea ambulatoriului integrat, dotări etc.);
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea Spitalului de Boli Cronice Câmpeni (proiect
depus la CNI);
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea Spitalului Orășenesc Abrud (extindere și
dotare ambulatoriu integrat, modernizare secție, sală de operații, dotări etc.);
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea Spitalului Orășenesc Cugir (reabilitare
termică Pediatrie-Maternitate; reabilitare și dotare ambulatoriu integrat etc.);
 Reabilitarea/modernizarea/extinderea Spitalului Municipal Blaj (construcție clădire
nouă pentru ambulatoriul integrat, modernizare secții, dotare cu aparatură etc.);
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 Reabilitarea/modernizarea/extindere Spitalul Municipal Aiud (renovare secții,
relocare farmacie, modernizare cabinete, dotare cu aparatură medicală etc.);
 Achiziționarea de echipamente și aparatură de specialitate în unitățile sanitare din
județ (Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, spitale municipale, spitale
orășenești);
 Reabilitare energetică a clădirii fostului SpitalOrășenesc Ocna Mureș, în vederea
înființării Centrului Multifuncțional de Sănătate din subordinea SJU
 Reabilitare energetică a clădirii fostului SpitalOrășenesc Zlatna
 Extinderea Spitalului Municipal Sebeș (în evaluare la CNI)
 Încheierea de contracte de prestări servicii între UAT și medicii de familie pentru
prestarea de servicii în domeniul asistenței medicale școlare
 Înființarea de noi cabinete medicale școlare/stomatologice corelat cu asigurarea
resurselor umane (medici școlari, asistenți medicali școlari)
 Deschiderea de noi puncte de lucru ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”Unirea” al Județului Alba (în localitățile Zlatna, Baia de Arieș) dotate cu
ambulanțe SMURD
 Dezvoltarea / completarea rețelei județene de asistenți medicali comunitari /
mediatori sanitari
Totuși, având în vedere că perioada de implementare a strategiei va expira doar în anul
2023, la nivelul Consiliului Județean Alba nu există încă un raport complet de evaluare a
implementării acestei strategii sectoriale.
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6.3. Infrastructura de asistență socială și servicii sociale
6.3.1. Cadrul strategic european și național al serviciilor sociale și incluziunii
Liniile directoare ale politicii UE în domeniul incluziunii și serviciilor sociale în
perioada de programare 2021-2027 sunt evidențiate în cadrul Pilonului european al drepturilor
sociale și al Fondului Social European +.
a) Pilonul european al drepturilor sociale
Pilonul european al drepturilor sociale este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente
pentru cetățeni. Acesta are la bază 20 de principii esențiale, structurate în trei categorii:
 Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii
 Condiții de muncă echitabile
 Protecția socială și incluziunea socială
Capitolul III – ”Protecția socială și incluziunea socială” cuprinde următoarele principii
de bază:
11. Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii
Copiii au dreptul la educație timpurie și îngrijire de calitate și accesibilă din punct de
vedere financiar.
Copiii au dreptul la protecție împotriva sărăciei. Copiii care provin din medii
defavorizate au dreptul la măsuri specifice de sporireaegalității de șanse.
12. Protecție socială
Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii și, în condițiicomparabile,
persoanele care desfășoară activități independente au dreptul la o protecție socială adecvată.
13. Indemnizații de șomaj
Șomerii au dreptul la un sprijin de activare adecvat din partea serviciilor publice de
ocupare a forței de muncă în vederea (re)integrării pe piața muncii și la indemnizații de șomaj
adecvate cu o durată rezonabilă, în concordanță cu cotizațiile plătite și cu normele naționale în
materie de eligibilitate. Aceste indemnizații nu trebuie să constituie un factor de descurajare a
reîncadrării rapide în muncă.
14. Venit minim
Orice persoană care nu dispune de resurse suficiente are dreptul la un venit minim
adecvat care să îi asigure un trai demn în toate etapele vieții și dreptul de acces efectiv la bunuri
și servicii. Pentru persoanele care pot lucra, venitul minim ar trebui să fie combinat cu
stimulente în vederea (re)integrării pe piața muncii.
15. Prestații de bătrânețe și pensii
Lucrătorii pensionați și persoanele care desfășoară activități independente pensionate au
dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plătite și care să le asigure un venit adecvat.
Bărbații și femeile trebuie să aibă șanse egale de dobândire a drepturilor de pensie.
Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă.
16. Asistență medicală
Orice persoană are dreptul la un acces rapid la asistență medicală preventivă și curativă
de bună calitate și accesibilă din punct de vedere financiar.
17. Incluziunea persoanelor cu handicap
Persoanele cu handicap au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure o viață
demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de
lucru adaptat nevoilor lor.
18. Îngrijire pe termen lung
Orice persoană are dreptul la servicii de îngrijire pe termen lung de bună calitate și
accesibile din punct de vedere financiar, în special la servicii medicale la domiciliu și la servicii
comunitare.
19. Locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost
a. Trebuie asigurat accesul la locuințe sociale sau la o asistență pentru locuințe de bună
calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificilă.
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b. Persoanele vulnerabile au dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva
evacuării forțate.
c. Persoanelor fără adăpost trebuie să li se ofere adăpost și servicii adecvate, pentru a
promova incluziunea lor socială.
20. Accesul la servicii esențiale
Orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă,
salubritate, energie, transporturi, servicii financiare și comunicații digitale. Pentru persoanele
aflate într-o situație dificilă, trebuie să existe un sprijin pentru accesul la aceste servicii.
b) Fondul Social European + (FSE+)
FSE+ sprijină următoarele obiective specifice în domeniile de politică ale ocupării
forței de muncă, educației, incluziunii sociale și sănătății, contribuind astfel la obiectivul de
politică intitulat „O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale”:
 îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de
muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive,
promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale;
 modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să
anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și
personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața
muncii;
 promovarea participării femeilor la piața muncii,a unui echilibru mai bun între viața
profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor, a unui
mediu de lucru sănătos care să reducă riscurile la adresa sănătății, a adaptării la
schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în
condiții bune de sănătate;
 îmbunătățirea calității, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de
educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de
competențe digitale;
 promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii,
precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la
educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și
profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți;
 promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de
perfecționare și reconversie profesională pentru toți, ținând seama de competențele
digitale, anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe
baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea
profesională;
 favorizarea incluziunii activepentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă și
a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională;
 promovarea integrării socioeconomice a resortisanților țărilor terțe și a comunităților
marginalizate, cum ar fi romii
 creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului
la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung;
 promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune
socială,inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor;
 reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de
bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare.
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Principalele documente strategice existente la nivel național în domeniul serviciilor
sociale și al incluziunii sociale sunt:
 Programul de interes naţional în domeniul protecției și promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilități ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției
tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de
protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” – aprobat prin HG nr. 193/2018
 Strategia Națională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020
și a Planului Operațional privind implementarea acesteia – aprobată prin HG nr.
655/2016
 Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecției Persoanelor
Vârstnice 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2016-2020 –
aprobată prin HG nr. 861/2016
 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 – aprobată
prin HG nr. 383/2015
 Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 –
aprobată prin HG nr. 1113/2014
6.3.2. Cadrul instituțional al serviciilor sociale și incluziunii
Principalii actori din domeniul serviciilor sociale și incluziunii sunt:
a) Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba – este un
serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică și finanțare de la bugetul de stat, care
funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. AJPIS ALBA
aplică în teritoriu politicile, strategiile, legislația și programele elaborate de ANPIS și de
MMFPS în domeniul beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, în domeniul
inspecției sociale, formare profesională a adulților și în alte domenii de competență. Din
structura organizatorică a AJPIS face parte: Compartimentul Autorizare Formare Profesională;
Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială,
Egalitate de Şanse; Biroul Inspecție Socială. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Agenția
cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, cu
societatea civilă, precum și cu partenerii sociali.
b) Autoritățile administrației publice locale – au, potrivit Legii nr. 292/2011 a asistenței
sociale, atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a
serviciilor sociale. În vederea îndeplinirii acestor atribuții, autoritățile administrației publice
locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de asistență socială (SPAS) și
organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al primarului, compartimentul
responsabil de contractarea serviciilor sociale. Acestea se află în subordinea Consiliului
Județean, respectiv a Consiliului Local. În cazul municipiilor și orașelor serviciile publice de
asistență socială se constituie la nivel de direcție, în timp ce în cazul comunelor ca un
compartiment funcțional, regulamentele-cadru de organizare și funcționare a acestora fiind
aprobate de Guvern, la propunerea ministerului de resort, în timp ce regulamentul propriu,
organigrama și statul de funcții sunt aprobate prin hotărâre a CJ/CL.
În cazul Consiliului Judeţean Alba, atribuțiile sus-menționate se realizează prin
următoarele structuri:
a) Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Alba –
instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Alba care asigură
aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul: protecției copilului, familiei,
persoanelor cu dizabilități, precum și altor categorii de persoane aflate în situații de risc și
desfășoară activități de:
 Prevenire a abandonului școlar și a instituționalizării copiilor (informare, consiliere,
sprijin financiar);
 Ocrotire și recuperare a copiilor în regim de zi (servicii de recuperare pentru copii cu
dizabilități, servicii de suport și ocrotire, servicii de îngrijire și educație timpurie,
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supraveghere, asigurarea nutriției, programe de recreere și odihnă, acordare îngrijiri
medicale );
 Măsuri de protecție de tip familial pentru copii (plasament la rude, plasament la alte
familii / persoane, inclusiv cazurile de tutelă);
 Asistența maternală (ocrotire de tip familial la asistenții maternali profesioniști
angajați ai DGASPC Alba);
 Protecție a copilului prin măsuri de tip rezidențial (servicii de găzduire și îngrijire,
asistență medicală, consiliere educațională și vocațională, informare și socializare în
baza acordurilor cadru și a contractelor subsecvente încheiate cu furnizori privați);
 Protecția copiilor prin adopție (Legea nr. 273 / 2004 privind procedura adopției,
republicata);
 Organizare evenimente cu caracter recreativ și de socializare pentru copiii / tinerii
aflați în sistemul de protecție specială;
 Ocrotire și recuperare a copiilor cu handicap neinstituționalizați, handicap somatic,
psihic și asociat, mental, fizic, vizual și auditiv (în funcție de gradul și tipul de
handicap, beneficiază de servicii de ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și
recuperare, educație și formare profesională, orientare socio-profesională, asistență
juridică, asistență socială, facilități de transport, facilități fiscale, evaluare și
reevaluare, inclusiv examinarea la domiciliu, a cazurilor nedeplasabile, de către
membrii comisiei de evaluare);
 Monitorizare și ocrotire a mamelor minore;
 Protecție a persoanelor fără adăpost - asigurarea unor servicii de cazare, informare și
educație sanitară a beneficiarilor în vederea depășirii situațiilor de risc și promovării
reinserției sociale;
 Persoanelor vârstnice cu sau fără handicap - acordarea de servicii în cadrul unităților
funcționale de tip rezidențial cât și în cadrul rețelelor sociale și medico-sociale de
îngrijire la domiciliu, servicii sociale, socio medicale, medicale;
 Prestații sociale și facilități fiscale, în scopul compensării gradului scăzut de
autonomie personală acordate persoanelor adulte cu handicap neinstituționalizate, în
funcție de tipul de handicap, în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de
handicap;
 Activități de timp liber și socializare pentru persoanele adulte cu dizabilități.
În scopul asigurării unor servicii sociale complete și complexe necesare tuturor
categoriilor de beneficiari, respectiv copii, persoane cu handicap și persoane vârstnice, DGASPC
Alba, ca și serviciu public de asistență socială la nivel județean - furnizează servicii de
intervenție în regim de urgență, găzduire și îngrijire, asistență medicală, consiliere educațională
și vocațională, monitorizare a respectării standardelor de calitate în centrele din subordine,
informare, consiliere psihologică, terapie, recuperare și reabilitare, precum și acordarea de
drepturi materiale sau financiare. Pentru a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor,
DGASPC Alba se implica în activitatea de monitorizare, sprijin metodologic și susținere
financiară a centrelor de zi.
b) Compartimentul Unități de asistență medicală, socială și învățământ special funcționează în cadrul aparatului de specialitate al CJ Alba, în subordinea Direcției Juridică și
Administrație Publică. Atribuțiile acestuia în domeniul serviciilor sociale și incluziunii sunt
legate de colaborarea cu UAT-urile din județ, cu furnizorii privați și cu alte organizații
guvernamentale și nonguvernamentale pentru elaborarea, și urmărirea implementării
strategiei/planurilor județene în domeniul asistenței sociale; ducerea la îndeplinire a atribuțiilor
ce revin CJ cu privire la aplicarea politicilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a
oricărei persoane aflate în nevoi; soluționarea de cereri, reclamații și sesizări din domeniul
social; coordonarea înființării și organizării de servicii sociale; participarea în cadrul comisiilor
de specialitate de la nivel județean; monitorizarea încheierii, în condițiile legii, de
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contracte/convenții de parteneriat, contracte de finanțare și cofinanțare, contracte de
subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea de servicii sociale acordate de
furnizori publici și privațI; acordarea, la cerere, de asistență tehnică și juridică necesară creeării
și formării structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență
socială la nivel județean și local etc.
c) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap – este un organ de
specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Județean Alba. Aceasta desfășoară
activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în
domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislației în vigoare în
domeniu, precum și a regulamentului propriu de organizare și funcționare. Constituirea și
componența nominală a Comisiei este aprobată prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, cu
avizul ministerului de resort.
d) Comisia pentru protecția copilului – este tot un organ de specialitate al Consiliului,
fără personalitate juridică, cu atribuții legate de: stabilirea încadrării în grad de handicap și
orientarea școlară a copilului; pronunțarea, în condițiile prezentei legi, cu privire la propunerile
referitoare la stabilirea unei măsuri de protecție specială a copilului; soluționarea cererilor
privind eliberarea atestatului de asistent maternal; alte atribuții prevăzute de lege.
Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale județene se elaborează pe termen mediu,
respectiv pentru o perioadă de 5 ani, precum și pe termen lung, pe o perioadă de 10 ani,
cuprinzând măsurile și acțiunile din domeniu, planificarea acestora și bugetul estimativ. Acestea
se dezbat și se avizează de către Comisia județeană de incluziune socială, anterior aprobării lor
prin hotărâre a CJ.
În cazul UAT-urilor, atribuțiile din Legea nr. 292/2011 se exercită prin:
- Serviciile publice de asistență socială (SPAS), respectiv compartimentele
funcționale de profil;
- Compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale.
Acestea au obligația de a transmite serviciului public de asistență socială de la nivel
județean strategiile locale și planurile anuale de acțiune, precum și datele și informațiile colectate
la nivel local privind beneficiarii, furnizorii publici și privați, precum și serviciile administrate
de acestea. Strategiile și planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale se elaborează de
către autoritățile publice locale, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în strategia de
dezvoltare a serviciilor sociale a județului. Acestea date detaliate privind numărul și categoriile
de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate,
programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare,
bugetul estimat și sursele de finanțare. Planurile anuale se transmit pentru consultare CJ înainte
de aprobarea în CL.








6.3.3. Furnizorii și beneficiarii de servicii sociale și de asistență socială
6.3.3.1. Servicii pentru copii, tineri și familie
Serviciile pentru copii și familie furnizate la nivelul județului Alba cuprind:
Ocrotire și recuperare a copilului în regim de zi
Servicii/măsuri de protecție de tip familial
Asistență maternală (profesionistă)
Protecția copilului prin măsuri de tip rezidențial
Ocrotirea copiilor încadrați în grad de handicap neinstituționalizați
Protecția copilului prin adopție
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Figura 25 - Harta serviciilor sociale licențiate (publice + private) din județul Alba
pentru copii și tineri (inclusiv copii și părinți)

Sursa: MMPS, DGASPC Alba
Activități de ocrotire și recuperare a copiilor în regim de zi
Conform Raportului de activitate al DGASPC Alba pentru anul 2019, copiii cu
dizabilitățineuropsihiatrice (întârzieri de vorbire, tulburări logopedice, deficiențe motrice,
tulburări de comportament) beneficiază de servicii de recuperare în cadrul unor centre de
recuperare în regim de zi – fie aflate în structura DGASPC Alba, fie contractate de instituție cu
furnizori privați autorizați.
Astfel, în cadrul Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia s-au
furnizat în anul 2019 servicii de recuperare pentru 91 de copii,furnizate de către personalul
angajat al DGASPC Alba cu calificare în domeniul medical, psihologic, psihopedagogic,
logopedic, kinetoterapeuticși ergoterapeutic.
În cadrul Asociației „Un pas înainte Alexandra” Aiud personalul angajat furnizează
servicii în cadrul Centrului Multifuncțional „Sf. Cuvioasa Teodora” Aiud, pentru un număr
mediu de 30 copii cu dizabilități.
Copiii aflați în situație de risc de abandon școlar, proveniți din familii defavorizate
social, beneficiază de suport și ocrotire în scopul prevenirii abandonului și a instituționalizării în
cadrul următoarelor centre de zi, funcționale în baza unor acorduri-cadru și contracte
subsecvente de furnizare a serviciilor încheiate de către DGASPC Alba cu furnizori privaţi
(Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Războieni Cetate,
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Filiala “Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureș, Filiala “Filantropia Ortodoxă” Sebeș, Asociația “Sf.
Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud, Asociația pentru Persoane Vârstnice și Copii în Dificultate
“Familia 2004” Blaj și Asociația “Maria Mirabela” Drașov):
 Centrul de zi Blaj (24 de beneficiari)
 Centrul de zi ”Sf. Serafim de Sarov” Războieni (25 de beneficiari)
 Centrul de zi pentru copiii antepreșcolari “Sfânta Irina” Blaj (25 de beneficiari)
 Centrul de zi ”Sf. Filofteia” Silivaș – Hopârta (25 de beneficiari)
 Centrul de zi pentru copii "Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul" Aiud (25 de beneficiari)
 Centrul de zi pentru copii „Sf. Nicolae” Valea Lungă (25 de beneficiari)
 Centrul de zi pentru copii „Sf. Varvara” Baia de Arieș (25 de beneficiari)
 Centrul de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Roșia de Secaș (25 de beneficiari)
 Centrul de zi “Sf. Mucenic Ciprian” Ocna Mureș (25 de beneficiari)
 Centrul de zi „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă – Hopârta (25 de beneficiari)
 Centrul Social Multifuncțional „Sf. Cuvioasa Teodora” Aiud - Centrul de zi pentru
copii cu dizabilități Aiud (33 de beneficiari)
 Centrul de zi pentru copii "Sf. Pantelimon" Zlatna (25 de beneficiari)
 Centrul de zi Boz (25 de beneficiari)
 Centrul de zi Doștat (25 de beneficiari)
Aceste centre de zi oferă servicii de sprijinire a dezvoltării aptitudinilor, efectuării
temelor și asigurării hranei, conform unor planuri individualizate de intervenție, realizate de
echipe pluridisciplinare, formate din asistenți sociali, psihologi, educatori specializați și
pedagogi sociali.
În municipiul Blaj funcționează Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari “Sfânta
Irina” Blaj, dezvoltat de DGASPC în parteneriat cu Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba
Iulia, care oferă servicii de îngrijire și educație timpurie pentru 25 de copii ai căror părinți au o
situație socio-economică precară. Concret, aceștia beneficiază de îngrijire și supraveghere,
asigurarea nutriției, programe de recreere și odihnă, programe de educație timpurie adecvate
vârstei, nevoilor și potențialului de dezvoltare, supravegherea stării de sănătate și igienă, precum
și acordarea îngrijirilor medicale în caz de îmbolnăvire.
Per total, 467 de copii din județ (cu dizabilități sau proveniți din familii defavorizate)
beneficiau la sfârșitul anului 2019 de ocrotire și recuperare în centre de zi, dintre care 110 în
centrele proprii ale DGASPC, iar 357 în cele ale furnizorilor privați contractați. Față de
începutul anului 2019, s-a remarcat o creștere a numărului de beneficiari ai Centrului de zi
”Arnsberg”, care a compensat integral scăderea numărului de beneficiari de la Centrul de
recuperare pentru copii ”Gepetto” tot din Alba Iulia, care nu mai figura în contract cu DGASPC
la finalul aceluiași an.
DGASPC Alba s-a implicat în activitatea monitorizare, sprijin metodologic și susținere
financiară, cu sume între 300 și 700 de lei/beneficiar/lună, a centrelor de zi, în vederea prevenirii
abandonului și instituționalizării copiilor.
La nivelul județului există și alți furnizori publici sau privați care oferă servicii
licențiate de ocrotire a copiilor în centre de zi cu o capacitate teoretică de peste 400 de locuri,
finanțate din alte surse decât cele ale DGASPC Alba (de ex. bugete locale, donații etc.),
respectiv:
 Direcția de Asistență Socială Sebeș – Centrul de zi pentru copii Petrești (40 de locuri) și
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități (10 locuri)
 Direcția de Asistență Socială Aiud – Centrul de zi pentru copii cu dizabilități (10 locuri);
 Direcția de Asistență Socială Alba Iulia – Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și
copii ”Sf. Maria” (30 de locuri)
 Primăria Comunei Bistra – Centrul de zi pentru copii ”Sf. Nicolae” (20 de locuri);
 SPAS Cugir – Centrul de zi pentru copii cu dizabilități (10 locuri)
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Asociația ”Filantropia Ortodoxa” – Centrul educațional de zi ”Sf. Nicolae” Alba Iulia (25
de locuri), Centrul de zi pentru copii ”Cuvioasa Parascheva” Alba Iulia (24 de locuri).
 Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj – Centrele de zi pentru copii Cenade
(20 de locuri), Bucerdea Grânoasă (20 de locuri), Cetatea de Baltă (20 de locuri), Centrul
de consiliere și sprijin pentru părinți și copii ”Bunul Samaritean” Blaj (25 de locuri),
Centrul Educațional Multifuncțional Proromanes Teiuș (25 de locuri)
 ASMEA – Centrul educational pentru copii ”Egalitate de șanse” Ocna Mureș (40 de
locuri)
 Asociația ”Maria Beatrice” – Centrul de recuperare în regim de zi pentru copii cu
dizabilități Alba Iulia (50 de locuri)
 Asociația ”Proiectul Viziunea Nevăzătorului” – Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
Alba Iulia (12 locuri)
 Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – Centrul de consiliere și sprijin pentru
părinți și copii Blaj (15 locuri)
 Asociația ”Casa Nădejdii” – Centrul de zi pentru copii Aiud (19 locuri).
Măsuri de protecție de tip familial pentru copii
Conform Raportului de activitate al DGASPC Alba, la data de 31 decembrie 2019,
numărul total al copiilor care beneficiau de o măsură de protecție specială de tip familial,
respectiv: plasament la rude, plasament la alte familii / persoane, inclusiv cazurile de tutelă, era
de 356 de copii. Dintre aceștia, ponderea cea mai mare (81%) o dețineau copiii aflați în
îngrijirea familiei lărgite, respectiv a rudelor până la gradul IV, urmată la mare distanță de copii
plasați la alte familii/persoane (15%) și cei în tutelă (4%). Numărul acestora a scăzut în cursul
anului 2019 cu 23.
Reevaluarea situației copiilor aflați în plasament la familii / persoane se realizează
trimestrial sau ori de câte ori apar modificări ale situației care a impus luarea măsurilor de
protecție specială, schimbări constatate în cadrul vizitelor de monitorizare realizate de către
managerii de caz care își desfășoară activitatea atât în cadrul aparatului propriu al instituției, cât
și în alte 5 locații din județ, respectiv în localitățile: Aiud, Abrud, Blaj, Cugir și Ocna Mureș.
Asistența maternală a copiilor
Conform DGASPC Alba, în anul 2019 un număr de 164 copii au beneficiat de ocrotire
de tip familial la asistenții maternali profesioniști angajați ai instituției sau ai organizațiilor
neguvernamentale, dintre care 20% erau copii cu dizabilități. În total, DGASPC avea angajați 94
de asistenți maternali profesioniști, peste jumătate dintre aceștia având în îngrijire câte doi copii.
Monitorizarea activității desfășurate de către asistenții maternali profesioniști, precum și
progresele înregistrate de copiii aflați în plasament, se realizează de către managerii de caz din
cadrul DGASPC Alba, prin vizite bilunare realizate la domiciliul acestora.
Aceștia derulează, începând cu anul 2019, inclusiv activități de instruire a copiilor și a
persoanelor/familiilor/asistenților maternali profesioniști. Instruirea acestora vizează teme
privind utilizarea obiectelor de igienă personală, valoarea și gestionarea banilor, relaționarea cu
familia/alte persoane și reguli de comportament, menținerea unui stil de viață sănătos,
consemnarea opiniilor și reclamațiilor pe care aceștia le au, drepturile acestora, bolile infecțioase
etc.
DGASPC Alba este partener în cadrul proiectului”TEAM-UP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”. Este un proiect finanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, proiect care vizează dezvoltarea și
introducerea de instrumente / proceduri/ mecanisme în domeniul asistenței sociale destinate
activității asistenților maternali, servicii alternative la îngrijirea în instituții a copiilor, precum și
în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în
comunitate; susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și
personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a
copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie; dezvoltarea rețelei de
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asistenți maternali. La nivelul DGASPC Alba, prin intermediul acestui proiect vor fi angajați, în
perioada 2019-2023, un număr de 35 de asistenți maternali profesioniști, iar un număr de 131
asistenți maternali vor beneficia de câte două sesiuni de perfecționare profesională.
Protecția copilului prin măsuri de tip rezidențial
DGASCP Alba a oferit în anul 2019 servicii de protecție a copilului de tip rezidențial
pentru 138 de copii (la 31 decembrie 2019), prin intermediul a 14 centre - respectiv:
 Centrul de Plasament Blaj (23 de beneficiari)
 Casa de tip familial în comunitate Blaj (10 beneficiari)
 Centrul de plasament de tip familial Mănărade (15 beneficiari)
 Casa de tip familial nr. 4 Blaj (10 beneficiari)
 Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități Sâncrai (12 beneficiari)
 Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități nr.1 Aiud (4 beneficiari)
 Centrul maternal pentru 6 cupluri mamă-copil "Speranța" Alba Iulia (5 beneficiari)
 Casa de tip familial nr. 15 Abrud (6 beneficiari)
 Casa de tip familial nr.2 Abrud (5 beneficiari)
 Casa de tip familial nr.3 Abrud (6 beneficiari)
 Casa de tip familial nr.6 Cîmpeni (5 beneficiari)
 Casa de tip familial "Speranța Copiilor" Cugir (14 beneficiari)
 Casa de tip familial nr. 9 Alba Iulia (12 beneficiari – copii cu dizabilități)
 Centrul de Primire în Regim de Urgență "Pinocchio" Alba Iulia (11 beneficiari –
copii ai străzii)
În anul 2019 au fost înregistrate 41 de cazuri noi de intrări in sistem rezidențial, dintre
care 27 de copii au fost plasați în centrele rezidențiale ale Direcției și 14 cazuri în centre ale altor
furnizori privați de servicii sociale. În același timp, 48 de beneficiari au părăsit centre de tip
rezidențial în urma deciziilor luate de managerii de caz ai instituției, dintre care 41 au fost tineri
integrați pe piața muncii, 3 au fost tineri cu handicap transferați la case de tip familial, 2 copii au
fost reintegrați în familia biologică și unul a mers în plasament familial. Per ansamblu, numărul
de copii ocrotiți în centrele rezidențiale s-a redus în anul 2019, în linie cu prioritățile strategice
de la nivel național.
În anul 2019, eforturile DGASPC au fost direcționate către integrarea socioprofesională a tinerilor ieșiți din sistemul de protecție, creșterea numărului de reintegrări a
copiilor ocrotiți în familiile naturale, reorganizarea unor servicii rezidențiale pentru
eficientizarea costurilor (de ex. CTF 1 Aiud), implementarea noilor standarde de calitate pentru
serviciile rezidențiale (proceduri, regulamente, proforme, fișe de post, instruiri etc.), realizarea
de lucrări de amenajare / reamenajare a spațiilor de locuit, inclusiv prin atragerea de
sponsorizări.
Activitățile de recreere și socializare a copiilor s-au realizat cu sprijinul colaboratorilor
din mediul privat sau de stat (Direcția de Sport și Tineret Alba Iulia, Fundația MWB Sibiu,
sponsori privați), fiind organizate tabere la mare și munte, excursii în diferite orașe și la atracții
din țară.
Pe lângă centrele din subordinea DGASPC Alba, servicii de protecție a copilului în
sistem rezidențial se furnizează și de către organizații private, în baza contractelor de furnizare
de servicii încheiate de către DGASPC Alba cu aceștia. Furnizorii privați, care au totalizat în
anul 2019 un număr de 296 de copii ocrotiți, sunt:
 Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia (Casa de tip familial ”Adolescența”
Oarda de Jos – 10 beneficiari; Casa de tip familial ”Sf. Gheorghe” Sebeș – 16
beneficiari; Așezământul Social ”Sf. Vasile cel Mare” Alba Iulia – 11 beneficiari;
Casa de tip familial ”Sf. Ierarh Nicolae” Târșa – 9 beneficiari);
 Asociația “Filantropia Ortodoxă” Totoi (Casa de tip familial ”Sf. Maria” Alba Iulia –
15 beneficiari; Casa de tip familial ”Sf.Ana”Alba Iulia – 15 beneficiari);
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 Asociația “Filantropia Ortodoxă” Aiud (Casa de tip familial ”Sf. Ioan Botezătorul”
cu 16 beneficiari);
 Filiala “Filantropia Ortodoxă” Vingard (Casa de tip familial – 14 beneficiari);
 Asociația “Izvorul Tămăduirii” Alba Iulia (Casa de tip familial Oarda de Jos – 10
beneficiari)
 Organizația Caritas Alba Iulia (Casa de tip familial ”Sf. Gherasie” Stremț – 16
beneficiari)
 Asociația “Sf. Veronica” Dumbrava (Casa de tip familial Dumbrava – 67 de
beneficiari; Centrul Maternal Dumbrava – 2 beneficiari; Serviciul pentru dezvoltarea
deprinderilor de viață independentă Dumbrava – 22 de beneficiari)
 Asociația “Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” Aiud (Casa de tip familial – 10 beneficiari)
 Asociația “RițaTița” Alba Iulia (Casa de tip familial ”Rița Gărgăriță” – 20 de
beneficiari)
 Filiala “Filantropia Ortodoxă” Ocna Mureș (Casa de tip familial ”Sf. Mucenic
Ciprian” – 14 beneficiari)
 Societatea de caritate “Ușa Speranței” Blaj (Casa de tip familial ”Ușa Speranței” –
11 beneficiari)
 Asociația “Sf. Apostol Petru” Teiuș (Casa de tip familial ”Rebecca” – 17 beneficiari)
Obligațiile DGASPC Alba cu privire la serviciile oferite de aceste entități private
constau în asigurarea managementului de caz pentru fiecare copil ocrotit, verificarea respectării
standardelor de calitate pentru serviciile acordate, asigurarea respectării drepturilor copiilor,
inclusiv accesul acestora la servicii publice de instrucție – educație și sănătate și totodată
alocarea unor sume de bani care au variat între 1.624 și 1.800 lei la casele de tip familial pentru
copiii fără dizabilitățiși 2.500 lei/ lună / beneficiar pentru copiii cu dizabilități, sume alocate
pentru a susține furnizarea serviciilor de îngrijire, educare și recuperare, în conformitate cu
standardele de calitate specifice.
La centrele proprii DGASPC și cele contractate de instituție cu organizații private, se
adaugă și centrele rezidențiale aparținând organizațiilor private autorizate, care au ocrotit în anul
2019 un număr de 71 de copii, după cum urmează:
 Casa de Tip Familial pentru Copii - Asociația „Steaua Speranței” Alba Iulia – 13
beneficiari
 Casa nr. 1 - Fundația “Sanctuary“ Ocna Mureș – 15 beneficiari
 Casa nr. 2 - Fundația “Sanctuary“ Ocna Mureș - 8 beneficiari
 Casa nr. 3 - Fundația “Sanctuary“ Ocna Mureș - 6 beneficiari
 Casa de tip familial „Villa Kunterbunt” Sâncrai – Fundația ”Villa Kunterbunt” Aiud
– 2 beneficiari
 Casa de tip familial "Sf. Arhanghel Gabriel" Alba Iulia – Fundația “Sf. Francisc“
Deva - 11 beneficiari
 Casa de tip familial "Sf. Tereza" Râmetea – Fundația “Sf. Francisc“ Deva - 16
beneficiari
Pentru copii ocrotiți în unitățile rezidențiale aflate în subordinea organizațiilor private
autorizate, DGASPC Alba are responsabilitatea monitorizării respectării standardelor de calitate,
precum și a evaluării / reevaluării periodice a dezvoltării stadiale fiziologice și psihologice a
copiilor.
Copiii încadrați în grad de handicap neinstituționalizați
DGASPC Alba are în structura sa și Serviciul de Evaluare Complexă Copii, care are ca
atribuții încadrarea în grad de handicap a copiilor din județ. În anul 2019 acesta a încadrat în
grad de handicap un număr de 1619 copii (+63 față de anul 2018), dintre care 723 cu handicap
grav, 109 cu handicap accentuat, 240 cu handicap mediu și 49 cu handicap ușor. Cele mai
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frecvente cazuri de handicap sunt cele psihice și neuropsihice (1009), somatice (457), urmate la
mare distanță de cele fizice (72), vizuale (45) și auditive (36).
Funcție de gradul și de tipul de handicap, copii beneficiază de drepturi și facilități
referitoare la: ocrotirea sănătății - prevenire, tratament și recuperare, educație și formare
profesională, orientare socio-profesională, asistență juridică, asistență socială, facilități de
transport, facilități fiscale, evaluare și reevaluare, inclusiv examinarea la domiciliu, a cazurilor
nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare.
Cei mai mulți copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap au domiciliul în zona
Alba Iulia cu 475 de cazuri, urmată de zona Sebeș - 305 cazuri, zona Apuseni - 298 de cazuri,
zona Aiud - 259 de cazuri, zona Blaj-Târnave cu 192 de cazuri, respectiv zona Cugir cu 90
cazuri. În zonele Aiud, Blaj și Cugir peste 50% dintre copii încadrați au handicap grav, valoare
peste media județeană. De asemenea, cele mai multe cazuri de copii cu handicap fizic se
înregistrează în zona Apuseni (22). Raportul DGASPC menționează și faptul că 20% dintre copii
încadrați în grad de handicap sunt diagnosticați cu astm bronșic.
Pentru toți copiii încadrați în grad de handicap se întocmește planul de
abilitare/reabilitare care cuprinde tipul de servicii (fizioterapie, kinetoterapie, logopedie, terapii
psihomotriceși de abilități manuale, terapii de dezvoltare a abilităților de control și de dezvoltare
a autonomiei personale, terapii ocupaționale, diverse forme de psihoterapii, servicii de consiliere
pentru părinți și copii, servicii tip respiro) recomandate de specialiștii care au participat la
procesul de evaluare.
Raportat la numărul de peste 1000 de copii cu dizabilități neuropsihice și psihice care
au nevoie de astfel de servicii, numărul de centre care furnizează astfel de servicii de
abilitare/reabilitare este insuficient, existând zone în care accesul la servicii este practic
imposibil (de ex. zona Târnave, Apuseni). Așadar, părinții sunt nevoiți să aloce resurse
importante pentru deplasarea copiilor la centrele din Alba Iulia sau chiar din alte județe.
Centrele de abilitare/reabilitare din județul Alba sunt următoarele:
 Centrul de recuperare pentru copii “Gepetto” Alba Iulia (capacitate-20 locuri);
 Centrul de recuperare în regim de zi pentru copii cu dizabilități “Prietenii Mariei
Beatrice”- Alba Iulia (capacitete 30 de locuri);
 Centrul de zi pentru copii cu dizabilitați “Arnsberg” Alba Iulia (capacitate-112 de
locuri);
 Centrul multifuncțional „Sf. Cuvioasa Teodora”Aiud - Centrul de zi pentru copii cu
dizabilități (capacitate 35 de locuri);
 Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități din cadrul Centrului Social Multifuncțional
pt Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea;
 Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Sebeș (capacitate-10 locuri).
O altă problemă majoră este legată de lipsa centrelor respiro pentru aparținătorii
copiilor încadrați în gradul grav de handicap, în care copii să fie îngrijiți pe timpul zilei, ușurând
astfel viața celorlalți membrii ai familiei.
Protecția copiilor prin adopție
Conform Raportului DGASPC Alba pentru anul 2019, Biroul Adopții și Postadopții din
cadrul instituției a avut în evidență în anul 2019 un număr de 14 copii și 11 sentințe civile emise
de instanțe din alte județe pentru încuviințarea adopției, respectiv un număr de 18 copii și 13
sentințe civile emise în acest sens de Tribunalul Alba. Cele mai multe cazuri de adopție
finalizate s-au înregistrat la copii de 10-13 ani (6) și de 3-6 ani (5). Peste 90% dintre adopții s-au
înregistrat în categoria copiilor greu adoptabili. De asemenea, 3 sentințe de încredințare în
vederea adopției au fost revocate pe motiv de neacomodare cu copiii. Nu au fost înregistrate
cazuri de adopție internațională.
Biroul Adopții și Postadopții furnizează și servicii de consiliere pentru familiile
biologice, de evaluare, pregătire și consiliere a copiilor supuși adopției, de informare a
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persoanelor / familiilor care s-au interesat de procedura adopției, de evaluare, pregătire și
consiliere a persoanelor / familiilor în vederea obținerii atestatului de persoană/familie
adoptatoare, de monitorizare a încredințării adopției și de monitorizare post-adopție etc.
6.3.3.2. Servicii pentru persoanele adulte cu dizabilități
Protecția persoanelor adulte cu dizabilități din județ se realizează prin două categorii de
servicii:
 protecția persoanelor cu dizabilități în regim rezidențial;
 acordarea de beneficii sociale persoanelor cu handicap neinstituționalizate, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap.
Figura 26 - Harta serviciilor sociale licențiate (publice + private) din județul Alba
pentru persoane adulte cu dizabilități

Sursa: MMPS, DGASPC Alba
Protecția persoanelor adulte cu dizabilități în regim rezidențial
La finalul anului 2019, DGASPC Alba asigura, prin unitățile de tip rezidențial din
subordine, servicii de protecție pentru 465 depersoane adulte cu dizabilități (în scădere cu 32 față
de ianuarie 2019), după cum urmează:
 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș
(50 de beneficiari)
 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud (49 de
beneficiari)
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 Centrul de Îngrijire și Asistență Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități
Gârbova (49 de beneficiari)
 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu
dizabilitățiGalda de Jos (223 de beneficiari). Datele mai recente furnizate de
DGASPC Alba indicau un număr de 187 de beneficiari ai acestui centru, care se află
în proces de restructurare aprobat de către ANDPDCA)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.3 Gârbova (10
beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.6 Abrud (8 beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.7 Abrud (6 beneficiari)
 Locuința Protejată pentru Persoane pentru persoane adulte cu dizabilități nr.8 Abrud
(6 beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.10 Cricău (6 beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.13 Gârbova (8
beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.14 Abrud (8 beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.15 Abrud (8 beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 16 Alba Iulia (8
beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 17 Sâncrai (8
beneficiari)
 Locuința Protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 18 Sâncrai (8
beneficiari)
 Locuința Protejată pentru Persoane pentru persoane adulte cu dizabilități nr.19
Abrud (10 beneficiari)
Beneficiarii acestor unități din subordinea DGASPC Alba au beneficiat în anul 2019 de
activități cu caracter cultural-recreativ și de socializare (serbarea zilei de naștere și a zilei
onomastice prin mese festive, realizarea de vizite la aparținători și la centrele rezidențiale din
apropiere, jocuri, vizite la obiective turistice și religioase, participarea la evenimente culturale,
slujbe religioase, tradiții pascale etc.), activități de loisir (grădinărit, cumpărături, înfrumusețare
etc.).
Pe lângă unitățile proprii ale DGASPC, în județ funcționau și locuințe protejate
dezvoltate în parteneriat cu furnizori privați cu care a încheiat contracte de furnizare servicii
(Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Fundația “Valea Mănăstirii” Râmeț, Societatea de
Ajutorare “Diakonia” Alba Iulia, Asociația “Filantropia Ortodoxă“ Galda de Jos, Asociația
“Sînziene“ Vințu de Jos și cu Asociația Maria Mirabela Drașov), respectiv:
 Locuința Protejată pentru persoane cu handicap Râmeț (10 beneficiari)
 Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Betesda - Casa
Ararat Alba Iulia (14 beneficiari)
 Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Betesda - Casa
Betania Alba Iulia (18 beneficiari)
 Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Betesda - Casa Elim
Alba Iulia (18 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 1 Blaj (10 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 2 Blaj (10 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 4 Vințu de Jos (10 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 5 ,,Sf. Elena” Pianu de Jos (10 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 9 Galda de Jos (9 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 11 Galda de Jos (9 beneficiari)
 Locuința Protejată nr. 12 Galda de Jos (8 beneficiari)
 Centrul de Îngrijire și Asistență Drașov (29 de beneficiari)
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De serviciile de îngrijire și recuperare ale acestor furnizori privați beneficiau, la finele
lunii decembrie 2019, un număr de 155 persoane adulte cu dizabilități, în creștere cu 6 față de
luna ianuarie 2019. Pentru fiecare beneficiar ocrotit în aceste unități, DGASPC Alba asigură o
parte din contravaloarea serviciilor oferite de către furnizorii privați, care variază între 1800 și
2993 de lei/lună/beneficiar. De asemenea, personalul de specialitate al Direcției monitorizează
respectarea standardelor minime specifice de calitate în centrele rezidențiale, precum și calitatea
serviciilor oferite de furnizorii privați.
Eforturile DGASPC Alba au fost orientate în anul 2019 către furnizarea unor servicii de
calitate beneficiarilor protejați în structurile rezidențiale, obținerea avizelor necesare
restructurării și / sau reorganizării centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu
dizabilități, întocmirea caietelor de sarcini în vederea contractării serviciilor destinate protecției
copiilor și a persoanelor adulte cu dizabilități cu furnizori privați acreditați și monitorizarea
serviciilor contractate cu furnizorii privați.
Protecția persoanelor cu dizabilități neinstituționalizate
La finele anului 2019, în județul Alba erau încadrate în grad de handicap un număr de
16705 adulți, în creștere cu 232 față de luna ianuarie 2019. Cele mai multe dintre acestea (6728)
sufereau de un handicap fizic, urmate la mare distanță de cele cu handicap somatic (2916),
mental (2337) și vizual (1728).
Figura 27 - Numărul de adulți încadrați cu grad de handicap din județ Alba,
funcție de tipul handicapului, la 31 decembrie 2019
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Sursa: DGASPC Alba
Adulții cu handicap neinstituționalizați beneficiază, în funcție de gradul de handicap, de
prestații sociale și facilități fiscale în scopul compensării gradului scăzut de autonomie
personală.
D.G.A.S.P.C. Alba a contractat servicii de recuperare neuro-motorieși asistență psihosocială, în regim de zi, a persoanelor adulte cu handicap din zona Aiud cu Asociația „Un Pas
Înainte Alexandra” Aiud. Activitatea furnizorului privat de servicii se desfășoară în cadrul
Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități Aiud, pentru un număr de 25 de beneficiari.
DGASPC achită lunar suma de 700 de lei/beneficiar.
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La nivelul județului sunt licenţiate și alte servicii destinate persoanelor adulte cu
dizabilități care nu au contract cu DGASPC Alba, respectiv:
 Direcția de Asistență Socială Sebeș – Centrul de zi pentru persoane adulte cu
dizabilități (10 locuri)
 SPAS Cugir - Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilități (12 locuri)
 Asociația ”Filantropia Ortodoxa” Alba Iulia - Centrul de zi pentru persoane cu
handicap Alba Iulia (40 de locuri)
 Asociația ”Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” Aiud – Serviciul de îngrijire la domiciliu a
persoanelor adulte cu dizabilități (35 de locuri);
 Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra„ Aiud - Serviciul de îngrijire la domiciliu a
persoanelor adulte cu dizabilități (35 de locuri);
 Asociația ”SM Speromax” - Serviciul de Asistență și Suport pentru Persoanele
Adulte cu Dizabilități Alba Iulia.
6.3.3.3. Servicii pentru persoanele vârstnice
Serviciile de protecție a persoanelor vârstnice din județul Alba, cu sau fără handicap, se
realizează prin următoarele tipuri de servicii:
 Protecția persoanelor vârstnice în unități funcționale de tip rezidențial
 Protecția persoanelor vârstnice în cadrul rețelelor sociale (non-rezidențiale)
 Servicii medico-sociale de îngrijire la domiciliu
DGASPC Alba nu are în subordine centre rezidențiale proprii pentru oferirea de servicii
de protecție a persoanelor vârstnice, însă are încheiate contracte cu furnizori privați de astfel de
servicii pentru circa 50 de beneficiari, pentru care decontează lunar suma de 680 lei/beneficiar.
Centrele sunt:
 Asociația ”Sf. Veronica” - Cămin pentru persoane vârstnice Dumbrava (32 de
beneficiari)
 Asociația ”Sf. Veronica” - Cămin pentru persoane vârstnice Teiuș (13 beneficiari)
 Asociația ”Filantropia Ortodoxă” - Cămin pentru persoane vârstnice Râmeț (18
beneficiari – a funcționat în perioada ianuarie – august 2019).
De asemenea, DGASPC a încheiat contracte de furnizare a unor servicii de protecție a
persoanelor vârstnice în cadrul rețelelor sociale și medico-sociale de îngrijire la domiciliu cu
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Asociația „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” - filiala
Câmpeni și Izvoarele, Filiala Filantropia Ortodoxă Ocna Mureș, Filiala Filantropia Ortodoxă
Sebeș, Filiala Filantropia Ortodoxă Războieni Cetate, Asociația „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanu
Aiud”, Asociația „Caritas Mitropolitan Greco – Catolic” Blaj și Asociația „Un Pas Înainte
Alexandra” Aiud.
Obiectul acestor contracte este de furnizare servicii sociale (identificarea nevoilor
individuale și de grup, informarea asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale
ale persoanei, consiliere socială și spirituală pentru persoanele vârstnice, evaluarea complexă a
cazurilor, servicii socio-medicale (îngrijire de bază - ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și
dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; servicii
de suport - ajutor pentru prepararea hranei și livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături,
activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior,
companie, activități de administrare și gestionare, activități de petrecere a timpului liber) și
servicii medicale (asistență medicală la domiciliu conform pachetului de servicii pentru
îngrijirea la domiciliu aprobate de Ministerul Sănătății – tratamente medicamentoase sau de altă
natură recomandate de către medicul curant, monitorizarea stării de sănătate, recoltarea de probe
biologice) pentru persoanele vârstnice cu sau fără handicap.
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Figura 28 - Harta serviciilor sociale licențiate (publice + private) din județul Alba
pentru persoane vârstnice

Sursa: MMPS, DGASPC Alba
De aceste servicii au beneficiat în anul 2019 un număr de 273 de beneficiari.
Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 15 localități din județ, respectiv: Alba Iulia,
Aiud, Blaj, Baia de Arieș, Bistra, Câmpeni, Izvoarele, Ocna Mureș, Războieni, Roșia de Secaș,
Sebeș, Silivaș, Teiuș, Valea Lungă, și Zlatna. Pentru fiecare beneficiar fără dizabilități DGASPC
decontează lunar 400 lei/beneficiar, iar pentru cei cu dizabilități suma de 1000 lei.
În județ există și alte servicii licențiate de protecție rezidențiale și nonrezidențiale
finanțate din alte surse decât cele ale DGASPC Alba, respectiv:
 Direcția de Asistență Socială Sebeș - Căminul pentru persoane vârstnice (40 de
locuri), Centrul de zi pentru persoane vârstnice (50 de locuri), Centrul de îngrijire la
domiciliu pentru persoane vârstnice (15 locuri);
 Direcția de Asistență Socială Alba Iulia - Centrul de zi pentru vârstnici (30 de
locuri), Căminul pentru persoane vârstnice (100 de locuri), Serviciul de îngrijire
socială la domiciliu ”La tine acasă” (30 de locuri);
 Primăria Comunei Avram Iancu - Centru de îngrijire la domiciliu (10 locuri)
 Primăria Comunei Câlnic - Centrul de îngrijire la domiciliu (20 locuri/lună)
 Primăria Municipiului Blaj - Căminul pentru persoane vârstnice (40 de locuri)
 SPAS Cugir - Centrul de zi pentru persoane vârstnice (30 de locuri), Serviciul de
îngrijire la domiciliu (3 locuri)
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Unitatea medico-socială Ocna Mureș – care furnizează servicii rezidențiale de
îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice și bolnavi cronici în stadii terminale
(60 de locuri)
Asociația ”Filantropia Ortodoxă” - Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice
”Așezământul Maicii Domnului” Unirea (38 de locuri)
Asociația ”Caritas Mitropolitan Greco-Catolic” – Centrele de îngrijire și asistență la
domiciliu Blaj (40 de locuri), Cetatea de Baltă (25 de locuri), Cenade (25 de locuri),
Bucerdea Grânoasă (25 de locuri)
Societatea de Ajutorare ”Diakonia” – Căminele pentru persoane vârstnice
”Filadelfia” (16 locuri) și ”Iope” (8 locuri) din Alba Iulia, respectiv ”Petru și Pavel”
Cenade (30 de locuri)
Asociația ”AS 2001” - Centrele de îngrijire la domiciliu Berghin (20 de locuri/zi) și
Râmeț (30 de locuri)
Asociația ”Sf. Andrei” – Așezămintele sociale de tip rezidențial pentru vârstnici
Bărăbanț 1 (36 de locuri) și Bărăbanț 2 (20 de locuri)
Filiala de Cruce Roșie Alba – Centrul medico-social de îngrijire la domiciliu
persoane vârstnice Alba Iulia (30 de locuri)
S.C. Casa Noastră Bărăbanț” S.R.L. – Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
(20 de locuri)
Asociația ”Mentor pentru Îngrijiri Comunitare” – Serviciul de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice Întregalde (20 de locuri);
Asociația ”Romanian SoulEntity” - Centrul de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice Rose Alba Iulia (10 locuri);
Asociația ”Sicado pentru Dezvoltare Durabilă” – Centrul de zi pentru persoane
vârstnice ”Sf. Elena” (20 de locuri/zi) din Alba Iulia
Asociația ”Sofia” – Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Alba
Iulia
Asociația ”Casa Anisia” – Căminul pentru persoane vârstnice ”Casa Anisia” Ciugud
(35 de locuri)
Asociația CAR Credit Teiuș – Centru de zi pentru persoane vârstnice Teiuș (50 de
locuri).
Asociația ”Centrul de îngrijire Casa Bunicilor” – Centrul de Îngrijire ”Casa
Bunicilor” Vințu de Jos (16 locuri)

6.3.3.4. Servicii pentru victimele violenței în familie
Serviciile de protecție pentru victimele violenței domestice (în familie) se asigură în
județul Alba prin următoarele servicii licenţiate:
 Direcția de Asistență Socială Alba Iulia - Centrul pentru victimele violenței
domestice (6 locuri)
 SPAS Cugir - Centrul de recuperare a victimelor violenței în familie (6 locuri)
La nivelul DGASPC Alba nu există o structură internă cu atribuții în acest sens.
6.3.3.5. Servicii pentru persoanele fără adăpost
Serviciile de protecție pentru persoanele fără adăpost se furnizează de către DGASPC
Alba în parteneriat cu Asociația “Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia – Adăpostul de noapte Alba
Iulia, care oferă servicii de cazare, informare, educație sanitară în vederea depășirii situațiilor de
risc și a promovării reinserției sociale. DGASPC decontează suma de 29 lei/beneficiar/zi pentru
15 beneficiari.
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6.3.3.6. Servicii pentru persoanele private de libertate
Serviciile de protecție pentru persoanele private de libertate se acordă de către
Penitenciarul Aiud, prin Serviciul de educație și asistență psihosocială, cu o capacitate de 300 de
locuri.
6.3.3.7. Servicii pentru alte categorii de beneficiari
La nivelul județului Alba sunt licențiate mai multe servicii pentru persoanele aflate în
diferite situații de nevoie, după cum urmează:
 Direcția de Asistență Socială Alba Iulia – Cantina de ajutor social (150 de locuri)
 Primăria Comunei Avram Iancu – Centrul de informare și consiliere pentru persoane
aflate în situații de nevoie (8 locuri)
 Primăria Comunei Câlnic – Centrul de informare și consiliere (10 locuri/lună)
 Primăria Comunei Săliștea – Centrul Social (de zi) pentru persoane aflate în situații
de nevoie (20 de locuri)
 Asociația ”Filantropia Ortodoxă” – Serviciul mobil de acordare a hranei
”Filantropia” Sebeș (150 de locuri)
 Asociația ”As 2001” – Serviciile de asistență comunitară pentru persoane aflate în
situație de nevoie Scărișoara (5 locuri/zi) și Câmpeni (5 locuri/zi);
 ASMEA – Centru de zi de informare și consiliere pentru persoane aflate în situație
de nevoie Ocna Mureș (15 locuri)
 Asociația ”Pakiv România” – Centrul de informare și consiliere persoane aflate în
situație de nevoie Alba Iulia (15 locuri/lună);
 Asociația ”Romanian SoulEntity” – Serviciul de asistență comunitară Rose Alba
Iulia (10 locuri)
 Asociația ”Sicado pentru Dezvoltare Durabilă” – Serviciul de zi pentru asistență
comunitară ”Sf. Elena„ (10 locuri)
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Figura 29 - Harta serviciilor sociale licențiate (publice + private) din județul Alba
pentru alte categorii de beneficiari

Sursa: MMPS, DGASPC Alba
6.3.4. Beneficii și servicii sociale
Conform AJPIS Alba, la nivelul anului 2018 au beneficiat de beneficii sociale
următoarele categorii de beneficiari:
Tabel 2- Numărul de beneficiari și valorile plătite pentru beneficiile sociale
acordate în județul Alba, în anul 2018
Tip beneficiu social

Număr beneficiari

Alocație de stat pentru copii (inclusiv cu vârsta de
până la 2-3 ani și pentru copii cu handicap)
Drepturi pentru părinții cu dizabilitate gravă sau
accentuată în vederea creșterii copiilor
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului
Ajutoare sociale (VMG)
Alocație de întreținere pentru copii în plasament
familial
Alocație pentru susținerea familei
Stimulent de inserție pe piața muncii
Indemnizația de acomodare pentru adopții

59.063

Sume plătite în
2018 (mil. lei)
71,3

378

3,9

3.464
4.066
911

67,4
12,4
7,1

3.242
1.514
8

6,5
11,7
0,1
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Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie
termică, electrică și cu gaze naturale în sezonul rece
Indemnizații de hrană bolnavi HIV
Indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap
grav și accentuat și însoțitorii acestora
TOTAL

1.849

1,1

36
31.072

0,2
82,9

105.603

264,6

Sursa: AJPIS Alba. Raportul anual de activitate pentru anul 2018
6.3.5. Resursele umane implicate în domeniul serviciilor sociale
Raportul DGASPC Alba pentru anul 2019 indică faptul că la finele anului 2019
instituția avea 778,5 norme, în scădere față de luna ianuarie a aceluiași an (801,3 norme), pe
fondul numărului mai mare al contractelor de muncă încetate (41 de norme – mai ales prin
acordul părților și pensionare) raportat la numărul angajărilor (18,3 norme).
Cele mai multe posturi scoase la concurs în anul 2019 au vizat posturi de medici
specialiști la Baia de Arieș, Galda de Jos, Alba Iulia (psihiatrie, expertiză medicală a capacității
de muncă, oftalmologie, neurologie, medicină internă) cu normă întreagă sau parțială, care însă
nu s-au ocupat (cu o singură excepție) din cauza nivelului neatractiv de salarizare oferit de
instituție. Situații similare s-au înregistrat și în cazul unui post de logoped (Alba Iulia), a două
posturi de muncitor calificat-fochist (Baia de Arieș), a unui consilier de achiziții publice (Alba
Iulia).
Instituția a investi în formarea profesională, care a avut ca obiective principale
actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului, adaptarea salariatului la cerințele
postului sau ale locului de muncă, perfecționarea pregătirii profesionale sau dobândirea unor
cunoștințe avansate pentru realizarea activităților profesionale. În cursul anului 2019 au
participat la forme de pregătire profesională 443 salariați cu un cost de 59.170 lei. Totodată au
fost evenimente (conferințe, simpozioane, programe, workshop-uri ) care au fost gratuite.
În cursul anului 2019 au promovat în funcții, grad profesional sau treaptă profesională 2
funcționari publici și 5 personal contractual.
Nemulțumirile anterioare ale salariaților în privința nivelului salariilor de bază și/sau a
sporului pentru condiții de muncă și a muncii suplimentare au dus la finalizarea acțiunilor în
justiție. Sentințele au fost date în favoarea salariaților. Tranșele cuvenite în urma sentințelor din
instanțe au fost calculate și plătite salariaților potrivit reglementărilor legale.
6.3.6. Comunități defavorizate și marginalizate din județul Alba
Studiul Zone Urbane Marginalizate, realizat de Banca Mondială în anul 2016, indică
faptul că 30,5% din populația orașelor din județ trăia în zone defavorizate, procent mai ridicat
decât media regională (22,5%) și cea națională (26,8%). Dintre rezidenții din mediul urban,
15,3% locuiau în zone defavorizate din perspectiva ocupării (rata mare de ocupare informală,
adică persoane care lucrau pe cont propriu sau în propria gospodărie, având așadar un caracter
volatil al veniturilor; rată mare a șomajului), 13,4% în zone defavorizate din perspectiva
capitalului uman (pondere ridicată a populației cu un nivel scăzut de instruire și calificare;
ponderea ridicată a copiilor, a persoanelor dizabilități, afecțiuni cronice sau care le îngreunează
activitățile zilnice), iar 1,8% în zone defavorizate din punct de vedere al locuirii
(supraaglomerare, lipsă utilități, lipsa proprietății asupra locuinței). În altă ordine de idei, 3,5%
din totalul locuitorilor trăiau în zone urbane marginalizate, care se confruntau cu un cumul de
probleme de locuire, ocupare, educație și sănătate.
În context național, orașele din județul Alba întâmpină mai puține probleme legate de
excluziunea de la locuire, dar se confruntă cu dificultăți mai mari legate de ocupare și capital
uman. Rata marginalizării urbane este mai mică decât media regională, dar rămâne totuși ușor
mai ridicată decât media națională.
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Figura 30 - Populația urbană care trăiește în zone dezavantajate / marginalizate,
la nivel național, regional și județean

Sursa: Banca Mondială. Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, 2016
Analizând valorile la nivel de oraș, se pot observa diferențe substanțiale. Dacă în cazul
locuirii doar orașul Abrud întâmpina unele probleme în limita mediei naționale, în cazul ocupării
existau comunități defavorizate foarte numeroase în Zlatna, Baia de Arieș, Blaj, Ocna Mureș,
Teiuș, Abrud, Aiud – între 20 și 50% din totalul populației, față de o medie națională de 10% și
una regională de 7%. Din perspectiva capitalului uman, valori ale excluziunii mult peste media
națională și regională (10-12%) se regăseau în Sebeș, Teiușși Ocna Mureș (20-30%).
Comunități urbane marginalizate existau în 8 dintre orașele județului, singurele excepții
fiind Abrud, Baia de Arieșși Teiuș. Rate ale marginalizării peste medie erau raportate în Blaj,
Zlatna și Sebeș.
Figura 31 - Populația urbană care trăiește în zone dezavantajate / marginalizate,
la nivel de municipiu / oraș

Sursa: Banca Mondială. Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România, 2016
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Atlasul a identificat, pe baza datelor colectate de la primării și de la recensământ,
poziționarea zonelor marginalizate din interiorul unora dintre orașe:
 zonele de tip mahala cu case Barbu Lăutaru, Ciufudși Veza din municipiul Blaj;
 zona de blocuri sociale Valea Frumoasei și zona de mahala cu case de pe Str. Cloșca;
 zonele de tip ghetou cu blocuri Rozelor și George Coșbuc din Cugir, respectiv zona
de mahala cu case Râul Mic;
 zona de tip ghetou cu blocuri de la căminul de nefamiliști și zonele de mahala cu
case de pe străzile Stăvilarului, Colonia Monchim - barăci și din satul Uioara de Sus.
În municipiul Sebeș a fost înființat un GAL (format din instituții publice, ONG-uri,
companii private, unități de învățământ, persoane fizice etc.) care a elaborat și implementează o
strategie de dezvoltare locală pentru zona urbană marginalizată (”Cartierul Romilor”) cu circa
1.400 de locuitori (majoritatea romi) și o zonă funcțională adiacentă de aproape 13.000 de
locuitori, cu sprijinul fondurilor europene prin POR și POCU 2014-2020. Cu un buget de peste 7
mil. Euro, GAL va finanța modernizarea unor spații publice, a rețelei stradale și de utilități,
construcția de locuințe sociale, a unui centru multifuncțional și a infrastructurii educaționale, dar
și a unor campanii de informare și conștientizare, activități de formare, măsuri de promovare a
ocupării și antreprenoriatului, reducerea abandonului școlar, organizarea de servicii sociomedicale, culturale, artistice, sportive, recreative etc.
Un astfel de GAL a fost înființat și la nivelul municipiului Alba Iulia pentru zona
urbană marginalizată Cartierul Lumea Nouă, cu circa 500 de locuitori, dintre care 43% romi, la
care se adaugă o zonă funcțională cu peste 24.000 de locuitori. GAL dispune de circa 7 mil. Euro
din POR și POCU 2014-2020 pentru sistematizarea și echiparea cu infrastructură a zonei,
creșterea și îmbunătățirea capacității transportului public, amenajarea spațiului urban pentru
activități cultural-sportive și recreative, îmbunătățirea calității locuirii, facilitatea deschiderii de
noi afaceri, derularea de activități educaționale pentru igienizarea locuințelor și gestionarea
deșeurilor, stimularea și facilitarea angajării, crearea de facilități educaționale, dezvoltarea
capacității centrului multifuncțional, stimularea voluntariatului etc.
Un alt studiu elaborat de Banca Mondială este Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate din
România, care a identificat 20 de comunități marginalizate în satele din județ. Acestea sunt
Cenade (comuna Cenade), Cergău Mare (Cergău), Cetatea de Baltă și Tătârlaua (Cetatea de
Baltă), Silivaș (Hopârta), Niculești (Horea), Veseuș (Jidvei), Valea Inzelului (Râmeț), Ungurei
(Roșia de Secaș), Săliștea-Deal (Săliștea), Loman, Răchita, Sebeșel și Tonea (Săsciori),
Scărișoara (Scărișoara), Iclod (Sâncel), Luminești (Sohodol), Alecuș (Șona), Arti (Șugag),
Bucerdea Grânoasă (Bucerdea Grânoasă). Cele mai mari dintre acestea sunt cele din Sebeșel și
Veseuș – cu peste 400 de locuitori. În comparație cu alte județe din țară, județul Alba
înregistrează o rată redusă a marginalizării rurale, care afectează mai ales comunitățile de romi.
Conform Atlasului, singura comună din județ care înregistrează un fenomen de
marginalizare severă (peste 24% din populația totală) este Cenade. Marginalizare peste medie
(12-24% din populație) se înregistrează în comunele Cenade, Cetatea de Baltă, Hopârta, Săliștea,
Săsciori, Scărișoara și Bucerdea Grânoasă.
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Figura 32 - Zonele rurale marginalizate din județul Alba

Sursa: Banca Mondială. Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate din România
Atlasul determină pentru fiecare sat și oraș mic din județ un Indice de Dezvoltare
Umană Locală (IDUL), care ia în considerare diferite aspecte de ordin demografic, al nivelului
de trai, al accesului la locuire și servicii de bază de calitate. Conform acestei clasificări, în județ
există 34 de localități slab dezvoltate, 176 cu dezvoltare medie-scăzută, 18 cu dezvoltare medie,
183 cu dezvoltare mediu-ridicată și 25 cu dezvoltare comprehensivă. Așadar, 83,9% din
populația județului trăia în localități cu dezvoltare peste medie, procent ridicat în context
național, 4,7% în localități cu dezvoltare medie, iar 11,4% în localități cu dezvoltare sub medie.
Acestea din urmă erau concentrate în sate aflate, în general, la distanță față de coridoarele
majore de transport și de centrele urbane dezvoltate (zona montană de la granița cu județele
Hunedoara, Arad, Bihor și Cluj; zona de podiș de la granița cu județul Mureș)
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Figura 33 - Indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) la nivel de sat, județul
Alba

Sursa: Planșă pe baza datelor Banca Mondială. Atlasul zonelor rurale marginalizate din
România.
Județul Alba ocupă locul 10 la nivel național din perspectiva valorii IDUL (Indicele de
dezvoltare umană locală), calculat de Banca Mondială, ceea ce îl poziționează în categoria
județelor cu dezvoltare structurală (peste media națională).
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6.3.7. Prioritățile strategice în domeniul dezvoltării serviciilor sociale la nivelul
județului Alba
Conform Raportului de activitate pentru anul 2019, prioritățile DGASPC vizează:
 Continuarea procesului de restructurare a CRRN Galda de Jos (execuție CIA pentru
persoane cu handicap psihic și mintal Ocna Mureș; extindere-modernizare-autorizare
PSI CIA Abrud, CIA pentru persoane cu handicap Sâncrai);
 Îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea noilor standarde
specifice minime de calitate obligatorii în instituțiile destinate protecției copiilor, a
persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor vârstnice.
 Furnizarea unor servicii de informare, consiliere vocațională, consiliere și suport
psihologic și juridic, victimelor violenței domestice.
 Susținerea și promovarea activităților de prevenire a abandonului și a
instituționalizării copiilor și menținerea acestora în familiile naturale sau extinse.
 Monitorizarea respectării standardelor specifice minime de calitate obligatorii, în
unitățile sociale contractate cu furnizori privați, în scopul oferirii unor servicii
sociale de calitate și a diversificării gamei de servicii oferite beneficiarilor.
 Formarea continuă a personalului cu aspecte referitoare la noutățile legislative și
specializarea personalului.
 Continuarea activității de coordonare a autorităților publice locale din județ în
vederea menținerii și diversificării serviciilor sociale oferite copiilor, persoanelor
adulte cu handicap și vârstnicilor.
 Derularea unor acțiuni de informare a comunității cu privire la combaterea violenței
familiale, promovarea și respectarea drepturilor copiilor și ale persoanelor adulte cu
dizabilități.
 Continuarea colaborării cu reprezentanții mass-media în scopul creșterii gradului de
informare a publicului prin realizarea și transmiterea periodică de materiale
informative privind activitatea instituției, precum și prin actualizarea periodică a
informațiilor existente în pagina web a DGASPC Alba.
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6.4. Infrastructura, activitățile / evenimentele și serviciile pentru sport și tineret
6.4.1. Contextul strategic și instituțional al sectorului de tineret și sport din județul
Alba
Principala instituție cu atribuții în domeniul tineretului și sportului este Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Alba, care asigură implementarea la nivel județean a strategiei
și politicilor Guvernului în domeniile sportului și tineretului. Direcția Județeana pentru Sport și
Tineret Alba (DJSTA) este serviciu public al Ministerului pentru Sport și Tineret, cu
personalitate juridicăși este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de
stat. În subordinea direcției funcționează o unitate de administrare a bazelor sportive și centrelor
de agrement, fără personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la
bugetul de stat, care are ca obiect de activitate administrarea și întreținerea bazelor sportive,
bazelor turistice, centrelor de tineret, precum și prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și
de tineret.
Organigrama prezintă un număr de 16 posturi iar ca activitate de bază există trei
Compartimente, respectiv Compartimentul de Sport, Compartimentul de Tineret și
Compartimentul Administrativ cu trei centre precum Centrul de Agrement de la Arieșeni ,
Centrul de Agrement de la Roicași Centru de Agrement Poiana Vadului. Pe lângă această
organigramă cuprinde și un Compartiment Financiar-Buget-Plăți, Compartiment Contabilitate,
Salarii, Resurse Umane, Compartiment Achiziții Publice, Investiții, Patrimoniu, Administrativ,
Logistică, totul sub conducerea unui Director Executiv.
Principalele atribuții ale DJST Alba sunt:
(1) Direcția asigură implementarea la nivel județean a strategiei și politicilor
Guvernului în domeniile sportului și tineretului.
(2) Direcția colaborează cu autoritățile administrației publice locale și alte instituții
publice, pentru organizarea și promovarea activităților sportive, respectiv activităților de și
pentru tineret.
(3) Direcția organizează și controlează activitatea unității de administrare a bazelor
sportive și a centrelor de agrement/bazelor turistice al cărei scop și obiect de activitate este
administrarea și întreținerea bazelor sportive de interes național/centrelor de agrement, precum și
prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și de tineret.
Principalele documente strategice de la nivel național în domeniul tineretului și
sportului sunt Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020 și Strategia
Națională pentru Sport 2016-2032. Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020
vizează domenii de intervenție precum: (1). Cultură și Educație Non-formală, (2). Sănătate,
Sport și Recreere, (3). Participare și voluntariat, (4). Muncă și antreprenoriat și (5) Incluziunea
tinerilor (temă transversală). Strategia Națională pentru Sport 2016-2032 fundamentează
intervențiile în domeniu pe baza a trei priorități majore: (1). Dezvoltarea sportului de masă în
România, (2) Dezvoltarea sportului românesc de performanță, (3) Dezvoltarea infrastructurii
sportive
6.4.2. Analiza sectorului de tineret din județul Alba
În conformitate cu Legea nr. 350/2006 a tinerilor, persoanele tinere sunt cu cele cu
vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. La 1 iulie 2018, în județul Alba își aveau domiciliul 71.002
cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani, ceea ce reprezenta 21,7% din volumul populației totale.
Față de anul 2013, numărul acestora a scăzut cu 11,3% (9000 de persoane), iar ponderea în
totalul populației cu aproape 2 puncte procentuale. Cauza este legată, în principal de scăderea
puternică a natalității după 1989 (persoane născute după acel an au atins deja în anul 2020 vârsta
de 30 de ani). Ponderea tinerilor în populația totală va continua să scadă și în următorii ani, pe
măsură ce persoanele tinere născute în ultima parte a anilor 80 vor fi înlocuite de tineri născuți
după anul 2005, când valorile natalității erau mai mici cu 40%.
Vârsta medie la prima căsătorie a ajuns în anul 2018 la 30,9 ani în cazul bărbaților și
27,5 ani pentru femei, în creștere cu 1,2 ani față de anul 2013, ceea ce indică o tendință de
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amânare a căsătorie, în trend cu evoluțiile globale din societățile dezvoltate. Dacă în cazul
bărbaților diferențele dintre mediile de rezidență sunt reduse (31,3 ani în mediul urban și 30,2
ani în cel rural), la femei diferențele sunt mai mari (28,4 ani în urban versus 25,9 ani în rural). În
plus, în cazul femeilor din mediul rural se remarcă o stagnare a vârstei medii la prima căsătorie
în jurul valorii de 26 de ani, în timp ce în mediul urban aceasta a crescut an de an, în intervalul
2013-2018.
În anul 2018, un număr de 11 de femei sub vârsta de 15 de ani au dat naștere la copii în
județul Alba, în scădere față de anii anteriori (un maxim de 22 în anul 2016). Alte 297 au născut
înainte de a împlini vârsta de 20 de ani, cifră care s-a menținut relativ constantă. Vârsta medie a
mamei la prima naștere a crescut continuu între 2013 și 2018, ajungând la 27,4 ani, însă continuă
să existe diferențe mari între mediul urban (28,9 ani) și cel rural (25,1 ani), în ultimul fiind
frecvente cazurile de nașteri la vârste reduse, mai ales în comunitățile de romi.
Numărul de decese ale persoanelor cu vârsta de 15-35 de ani a avut o tendință de
scădere în ultimii ani, atât pe fondul reducerii numărului de persoane tinere, cât și a creșterii
speranței de viață. Cele mai multe dintre acestea au avut loc, în anul 2018, în municipiul Alba
Iulia (5), Abrud (3), Aiud (3), Blaj (3), Cugir (2), Ocna Mureș (2), Bucium (2) și Meteș (2). Cele
mai frecvente afecțiuni în rândul tinerilor sunt cele psihice, ale coloanei vertebrale și cele
traumatice (accidente, autoagresiuni etc.), urmate la mare distanță de afecțiuni cronice (cardiace,
oncologice, respiratorii, infecțioase etc.), existând așadar un potențial ridicat de prevenție a
acestora. Și în cazul deceselor în rândul tinerilor, cauza principală o reprezintă leziunile
traumatice, mai ales cele provocate de accidente rutiere, înec, căderi etc.. Numărul noilor cazuri
de HIV/SIDA din județ a variat în intervalul 2013-2017 în jurul valorii de 3/an, acestea fiind
înregistrate în proporție de circa 80% în rândul persoanelor tinere.
Numărul tinerilor care urmează studii liceale în județul Alba a fost în anul 2018 de
11.734, în scădere cu 19,4% față de anul 2013. În schimb, numărul de elevi din sistemul de
învățământ profesional a crescut de 2,8 ori, la 1764. Numărul de elevi din învățământul
postliceal a scăzut, în același interval, cu 24,1% la 1182, iar numărul studenților a crescut cu
50% la 5611. Per ansamblu, 20.291 de tineri din județ (peste 28% din total) erau implicați în
procesul de educație inițială formală, valoare similară cu cea înregistrată în 2013 (dar mai mare
cu 3 puncte procentuale în termeni relativi, raportată la numărul total de tineri). Așadar,
ponderea tinerilor care vor să urmeze studii, mai ales universitare, este în creștere.
Rata abandonului școlar în cazul liceelor (inclusiv a claselor de învățământ profesional)
a fost în 2018 de 2,5%, în scădere față de anul 2013 (2,7%). Și în cazul învățământului
postliceal, rata abandonului a scăzut de la 8,8% la 7%. Așadar, numărul de absolvenți de liceu
din județ a fost în 2018 de 2942, la care s-au adăugat 514 absolvenți de învățământ profesional și
453 de învățământ postliceal. În cazul învățământului superiori, 847 de studenți au absolvit
studiile de licență în 2018, valoare care a rămas relativ constantă în ultimii 5 ani. Circa 43%
dintre absolvenții de liceu provin de la instituții cu profil teoretic, 21% de la licee cu profil
tehnic, iar 15% de la licee cu profil servicii.
Numărul de locuri în creșele din județ este foarte restrâns în raport cu numărul
nașterilor. Spre exemplu, în municipiul Alba Iulia funcționează 3 creșe cu 165 de locuri, în timp
ce numărul nașterilor este în jur de 500-600/an. La Creșa din municipiul Aiud sunt înscriși circa
40 de copii/an, raportat la un număr al nașterilor de circa 200/an. Această situație creează
dificultăți părinților care doresc să își reia activitatea profesională în primii ani de viață ai
copilului.
Datele recensământului din 2011 indicau faptul că din totalul de 83579 de persoane
rezidente cu vârsta de 15-35 de ani din județul Alba, 39630 erau ocupați, 7010 șomeri (3720 în
căutarea primului loc de muncă și 3290 în căutarea unui alt loc de muncă), 20138 erau elevi și
studenți, 521 erau pensionați, 6988 casnici, 1663 întreținuți de alte persoane, 2687 întreținuți de
stat sau organizații private, 1247 întreținuți din alte surse, iar 3695 în altă situație.
Pe subgrupe de vârstă (figura 34), analiza reflectă faptul că 80% dintre tinerii cu vârsta
de 15-19 ani erau implicați în procesul educațional. La subgrupa de vârsta 20-24 de ani se poate
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observa o pondere a ocupaților de doar 40%, o pondere mare a studenților (19%), șomerilor
(14%) și chiar a casnicilor (8%). La grupa de vârstă 25-29 de ani, gradul de ocupare ajungea la
doar 60% din total, cu o pondere mare a casnicilor (13%) și a șomerilor (8%). La grupa de vârstă
30-34 de ani ponderea persoanelor ocupate creștea la 70%, cu o pondere ridicată a casnicilor
(10%) și relativ redusă a șomerilor (sub 7%).
De asemenea, se pot observa diferențe între sexe, ponderea femeilor ocupate cu vârsta
de 15-35 de ani fiind de 41,4%, comparativ cu un procent de 47,4% în cazul bărbaților. Ponderea
șomerilor între sexe este relativ egală între sexe (8,5% la femei și 8,3% la bărbați), în schimb
15,5% dintre femei sunt casnice (față de 1,8% dintre bărbați).
Pe medii de rezidență, ponderea tinerilor ocupați era mai ridicată în mediul urban
(51,4% din total), față de cel rural (41,5%), o situație similară înregistrându-se și în cazul
șomerilor (9,5% față de 6,7%). În schimb, în mediul rural 11,5% dintre tineri erau casnici,
procent aproape dublu față de cel din urban (6,2%). Practic, 22% dintre femeile tinere din
comunele județului erau casnice, față de 11% în mediul urban.
Figura 34 - Populația tânără din județul Alba, funcție de statutul ocupațional
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În județul Alba erau înregistrate, conform datelor ONRC, 756 de SRL-D în anul 2020,
dintre care 669 erau încă în funcțiune, ceea ce plasa județul pe locul 4 la nivel regional. De
asemenea, în județ existau 367 de firme înființate de studenți, în baza HG 166/2003, dintre care
187 se aflau încă în funcțiune (tot locul 4/6). Din totalul persoanelor juridice (firme) active, 7837
(34,1% din total) aveau acționari/asociați cu vârsta sub 40 de ani, procent similar cu cel
înregistrat la nivel național (34,2%), dar mai mic decât cel din județele învecinate (38,7% în Cluj
sau 35,3% în Sibiu). În cazul persoanelor fizice (PFA, II, IF) active, 4671 (36,8% din total)
aveau ca titulari/membrii persoane sub 40 de ani, procent mai ridicat decât media națională
(35,2%), ceea ce indică existența unui spirit antreprenorial activ în rândul tinerilor din județ.
La nivelul anului 2018, din totalul de 5656 de șomeri din județul Alba, 2276 (40,2% din
total), dintre care 1004 femei și 1272 de bărbați aveau sub 40 de ani (868 sub 25 de ani, 336 între
25 și 29 de ani, iar 1072 între 30 și 39 de ani). Dintre aceștia, 684 (30,1%) nu aveau studii sau
absolviseră doar studii primare, 490 (21,5%) absolviseră studii gimnaziale, 246 (10,8%) studii
profesionale, 640 (28,1%) studii liceale, 32 (1,4%) studii postliceale, iar 184 (8,1%) studii
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universitare. Se poate observa faptul că tinerii cu un nivel redus de instruire (maxim 8 clase
absolvite) erau cei mai expuși riscului de șomaj.
În prezent, Agenția Națională pentru Locuințe construiește noi unități locative în
municipiul Alba Iulia (proiectul Nada Florilor, constând din 14 case cu 3 camere – prin credit
ipotecar) și Sebeș (22 de locuințe pentru specialiști). În județ există alte aproximativ 350 de
locuințe construite anterior prin ANL în municipiileAlba Iulia, Blaj, Sebeș, respectiv în orașele
Cugir, Ocna Mureșși Zlatna. O parte dintre acestea au fost vândute către chiriași, astfel încât
stocul de locuințe în regim de închiriere pentru tineri rămas la dispoziția UAT-urilor este foarte
redus în comparație cu numărul de cereri înregistrate. În baza Legii nr. 15/2003, tinerii cu vârsta
de până la 35 de ani care nu dețin o locuință sau un teren construibil în proprietate pot solicita
parcele gratuite de la primării (de 150-300 mp în municipii, 250-400 mp în orașe și 250-1000 mp
în comune) pentru a ridica o unitate locativă proprie. Stocul redus de terenuri a făcut ca această
lege să fie aplicată doar în puține localități din județ. Datele aferente anului 2014 indicau un
număr de doar 47 de beneficiari ai unor parcele de teren la nivel județean, din care 9 renunțaseră
la acesta deoarece nu au reușit să ridice casa în timp util. Această valoare plasa județul Alba pe
locul 39 la nivel național. Primăria Cugir a anunțat în anul 2020 că va pune la dispoziția tinerilor
un teren parcelabil de 1,5 ha pentru construcția de locuințe.
La nivelul județului funcționează de mai mulți ani un Consiliu Județean al Elevilor, care
derulează o multitudine de activități pentru elevii din județ. De asemenea, în județ funcționează
Fundația pentru Tineret Alba, care dispune inclusiv de un patrimoniu imobiliar propriu (Casa
Tineretului din Alba Iulia), dar care derulează puține activități concrete pentru tineri. Printre
ONG-urile din județ care au atras finanțări nerambursabile de la DJST Alba pentru proiecte în
domeniul tineretului putem menționa: GAL Zona Ampoiului și Mureșului, Asociația ECO Alba
Iulia, Asociația TARA, Grupul de inițiative, studii și analize sociale Sebeș, Despărțământul
Astra „Vasile Moga” Sebeș, CEFIS, Recuperare și Agrement prin Călărie Leorinț, GAL Alba
Iulia Incluzivă, 100 pentru Alba Iulia, Liga Studenților din Universitatea 1 Decembrie 1918,
Ține de tine Cugir etc.
Rolul Consiliului Județean Alba în sprijinirea sectorului de tineret
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 37/2018 a fost aprobată înființarea
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului Alba, precum și Regulamentul de
Organizare și Funcționare al acestei structuri. Consiliul este o structură consultativă fără
personalitate juridică, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Alba, pe baza dialogului
structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul
tineretului la nivel local. Din cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Județului
Alba pot face parte reprezentanți ai structurilor de și pentru tineret cu activitate la nivelul
Județului Alba și anume:
 fundații pentru tineret, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, precum și
organizații federative ale tinerilor;
 organizațiile studențești;
 Consiliul Județean al Elevilor Alba;
 structurile sindicale adresate tinerilor;
 structurile patronale adresate tinerilor;
 Consiliile Consultative pe Probleme de Tineret care sunt înființate legal și
funcționează la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Alba.
 persoane reprezentative pentru tineri, care “au performat la nivel național sau
internațional în diverse domenii de activitate (educație, cultură, sport, sănătate,
antreprenoriat, voluntariat, etc.)
Principalele domenii de lucru abordate de Consiliul Consultativ pe Problemede Tineret
al Județului Alba sunt: cultură;educație și formare;orientare în carieră și ocuparea forței de
muncă;participare și activități de voluntariat; sport de masă și manifestări sportive pentru
tineret;sănătate și mediu;incluziune socială și susținerea tinerei familii;combaterea migrației
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tinerilor din județul Alba;antreprenoriat economic și/sau social. De menționat este și că, prin
Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 3/2018 a fost aprobată înființarea Consiliului
Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Alba Iulia.
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Alba, încă din anul 2010, Consiliul
Județean Alba desfășoară activitățile:
 „Să vedem, să știm, să ne distrăm” (antrenarea elevilor din mediul rural în activități
cultural-educative prin vizitarea Muzeului National al Unirii și participarea la un
spectacol al Teatrului de păpuși "Prichindel" Alba Iulia)
 „Gala Performerilor” (premierea elevilor si dascălilor care au obținut rezultate
deosebite la olimpiadele naționale școlare)
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Alba și în parteneriat cu Inspectoratul de
Poliție al Județului Alba, încă din anul 2010 Consiliul Județean Alba desfășoară activitatea
„Educație rutieră” (promovarea de acțiuni și organizarea de concursuri și expoziții în scopul
prevenirii accidentelor de circulație).
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Alba și în parteneriat cu Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, încă din anul 2010 Consiliul Județean
Alba desfășoară activitatea “Prietenii pompierilor” (promovarea de acțiuni și organizarea de
concursuri în scopul educării elevilor prin acțiuni de prevenire și combatere a incendiilor).
Consiliul Județean Alba, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Alba și în
parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba, încă din anul 2010,
desfășoară activitatea “Educație antidrog” (promovarea de acțiuni și organizarea de concursuri
sau dezbateri în vederea reducerii și prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor).
În parteneriat cu Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Consiliul JudețeanAlba
derulează, încă din anul 2016, activitatea “Manifestări Ştiințifice”, în scopul promovării
manifestărilor științifice universitare.
Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Județul Bacs-Kiskunși Tolna, din Ungaria, în
perioada 2010-2015, a derulat activitatea “Tabăra Dialog intercultural” (facilitarea realizării
contactelor între tinerii din județul Alba, județele Bacs-Kiskunși Tolna din Ungaria; promovarea
reciprocă a valorilor cultural-istorice prin intermediul schimburilor interșcolare.)
Cele două centre de agrement din subordinea DJST Alba care sunt operaționale în
prezent sunt:
 Centrul de agrement Roica se află pe Valea Gâlzii, într-un cadru natural deosebit
din Munții Trascăului, la 36 km de Alba Iulia. Centrul de agrement Roica dispune de
un număr total de 74 locuri de cazare permanente, 4 cabane de lemn cu câte 3
dormitoare (2 camere cu 6 paturi și o cameră cu 3 paturi), 2 băi, mansardă cu 6
camere cu câte 2 paturi și 2 băi modern utilate, bloc alimentar cu sală de mese cu o
capacitate de 80 locuri, cu posibilități de organizare conferințe, întâlniri de lucru,
cursuri, seminarii și alte evenimente. Centrul deține teren multifuncțional pentru
handbal, minifotbal, baschet, volei și tenis cu piciorul, precum și spații pentru tenis
de masă, loc de joacă pentru copii
 Centrul de agrement Arieșeni se situeazăîn partea nord-verstică a județului Alba, la
o distanță de 120 km de Alba Iulia, in comuna Arieseni din Munții Bihorului, la
izvoarele Arieșului Mare. Centrul de agrement dispune de un număr maxim de 97
locuri de cazare permanente, fiind format dintr-o clădire monobloc P+2 etaje cu 20
camere, un bloc alimentar cu sală de mese de maxim 100 locuri cu posibilități de
organizare conferințe, întâlniri de lucru, cursuri, seminarii și alte evenimente. Din
Centru se pot organiza drumeții și excursii la Ghețarul Scărișoara, Peștera lui Ionele,
Peștera Meziad, Peștera Urșilor, Peștera cu Cristale, Muzeul Lemnarului, Cascada
Vârciorog, Groapa Ruginoasă, Minele Roșia Montană. In perioadele de iarnă sunt
deschise cele 3 pârtii de schi amenajate la Vârtop, la o distanță de 9 km.
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Instituția mai deține și alte tabere (Abrud, Albac, Gârda, Poiana Vadului, Tăuți, Șugag)
care sunt nefolosite din cauza condițiilor improprii de cazare și servire a mesei. Acestea necesită
investiții importante pentru reintroducerea în circuitul turistic.
Conform INS, centrele de agrement din județ au acomodat 2266 de copii și elevi, un
maxim al ultimilor 6 ani. Aceștia au petrecut în tabere un număr total de 8153 de nopți de cazare,
rezultând o medie de 3,6 nopți/elev. În aceste condiții, doar 13,4% din capacitatea de cazare în
funcțiune a taberelor a fost utilizată în anul 2019.
Figura 35 - Numărul de preșcolari și elevi cazați în taberele (centrele de agrement)
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Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Principalele proiecte ale DJST Alba în domeniul tineretului sunt vizibile pe pagina web
a instituției1. Acestea sunt fie activități directe precum tabere sau proiecte de informare și
comunicare, coordonând agenda în domeniul la național cu cea la nivel european. Pot fi
menționate proiecte realizate în 2018-2019:
 Tabăra națională de artă și tradiție moțească
 Tabăra națională de istorie și comunicare
 Tabăra națională de Speologie și Fotografie Subterană, ediția VI
 Gala Tineretului din Romania – DJST Alba locul I cu cel mai bun proiect de tineret
al DJST
 Proiect de tineret desfășurat împreună cu voluntari și copiii de la Manarade în
așteptarea ” Moșilor “
 Programul “ERASMUS + ” pentru anul 2020
 Forumul pentru drepturile tinerilor – înscrierea participanți
 Alege o viața sănătoasă
 Educație pentru sănătate
 Programul DiscoverEU
 “Distruge zidul indiferenței
 CROSUL UNIRII – 2019
 Concurs de proiecte sportive – Programul “ROMANIA ÎN MISCARE 2019”
6.4.3. Analiza sectorului sportiv de la nivel județean
Structuri sportive în județul Alba
Conform evidențelor DJST Alba, la nivelul județului funcționau în anul 2020 un număr
138 de structuri sportive, dintre care:

1

https://www.djstalba.ro/
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5 în subordinea Ministerului Educației (Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Liceul
cu Program Sportiv Sebeș, Clubul Sportiv Școlar Blaj, Școala Generală Câmpeni,
Clubul Sportiv Studențesc Alba Iulia);
 1 în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului (Clubul Sportiv ”Unirea” Alba
Iulia);
 6 în subordinea consiliilor locale (CSM Sebeș, CSO Cugir, CSO Ocna Mureș, CSC
Bistra, CSM Volei Alba Blaj, CSM ”Unirea„ Alba Iulia);
 125 de drept privat (inclusiv două federații naționale: Federația Română de
Powerliftingși Federația Română de Pescuit Sportiv; două cluburi organizate ca
societăți comerciale pe acțiuni: Unirea 2006 Alba Iulia și CSM Metalul Cugir; 7
asociații județene din domeniul șahului, fotbalului, sportului pentru toți,
radioamatorismului, atletismului, voleiului și powerlifting-ului).
Evidența pe medii de rezidență indică faptul că 117 structuri sportive își aveau sediul în
mediul urban (62 în Alba Iulia, 15 în Sebeș, 12 în Aiud, 9 în Blaj, 9 în Cugir, 4 în Ocna Mureș, 3
în Teiuș, 2 în Zlatna, 2 în Abrud, 1 în Câmpeni) și doar 21 în cel rural (comunele Bistra,
Lopadea Nouă, Bucerdea Grânoasă, Unirea, Săliștea, Ciugud - 3, Pianu, Arieșeni, Vințu de Jos,
Mihalț, Galda de Jos – 2, Roșia Montană, Stremț, Blandiana, Daia Română, Ighiu - 2, Săsciori).
Pe ramuri sportive, cele mai multe structuri din județ activau în domeniile fotbal (81),
tenis (50), handbal (44), baschet (43), volei (43), șah (41), tenis de masă (37), atletism (35),
culturism și fitness (35), natație (31), gimnastică (26), judo (26), box (25). La polul opus, în
ramuri precum airsoft, aikido, baseball, bob-sanie, canotaj, fotbal în sală, go, hochei pe iarbă,
kaiac canoe, karate WUKF, kempo, majorete, minifotbal, modelism, oină, radioamatorism,
scrabble, snooker, taekwondo, yachting etc. activau maxim 5 cluburi din județ.
Infrastructura sportivă
Infrastructura sportivă de la nivelul județului se află, într-o proporție covârșitoare, în
proprietatea UAT-urilor: stadioane, baze sportive, bazine de înot, săli și terenuri de sport școlare,
piste pentru role, skateboard etc. La nivel județean nu există o bază de date consolidată cu toate
elemente de infrastructură sportivă din patrimoniul fiecărei UAT din județ, cu starea și
funcționalitatea acestora din prezent. Totuși, în cele mai multe cazuri, vorbim despre facilități
sportive insuficiente și cu o infrastructură uzată fizic și moral, ridicate preponderent în perioada
comunistă, cel puțin în zonele urbane. În zonele rurale, aceasta se rezumă, în general, la terenuri
de fotbal comunale cu echipare minimală, la terenurile din curțile școlilor și, acolo unde există,
la sălile de sport școlare.
Datele INS pentru anul 2018 indică faptul că la nivelul celor peste 250 de școli și licee
din județ existau doar 109 săli de sport, 97 de terenuri amenajate în scop sportiv în curțile
unităților de învățământ și 2 bazine de înot.
Cu fonduri de la bugetul de stat, prin CNI, se derulează construcții de săli de sport
(Vadu Moților, Săsciori), respectiv de reabilitare bazin de înot (Alba Iulia). În lista de sinteză în
vederea finanțării sau chiar de achiziție se mai află bazine de înot la Abrud, Sebeș, Alba Iulia,
Câmpeni, Cugir, Teiuș, un patinoar la Alba Iulia, o bază sportivă în Ocna Mureș, săli de sport la
Sântimbru, Blaj, Zlatna, Lopadea Nouă, Lupșa, Mihalț, Mirăslău, Noșlac, Poșaga, Rădești, Aiud,
Alba Iulia, Arieșeni, Blaj, Bucium, Sâncel. Așadar, la nivelul județului există nevoi mari de
investiții în infrastructura sportivă, care nu pot fi asigurate exclusiv de la bugetele locale.
Dinamica activităților sportive în perioada 2013-2018
Graficele2 prezentate arată căutări în stabilizarea activităților sportive. Numărul
sportivilor după o coborâre 2015-2017 indică o creștere semnificativă. O analiză atentă la nivel
județean ar putea să detalieze explicația creșterii și domeniile sportive în care se înregistrează

2sursa:

Anuar Statistic Județ Alba, 2019
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performanțe. Figura 2 indică încă o căutare în identificarea și dezvoltarea condițiilor practicării
unui sport durabil.
Figura 36 - Numărul Sportivilor legitimați în județul Alba
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
4700
sportivi legitimati

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5295

5521

5549

5179

5002

5213

Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online
Figura 37 - Numărul secțiilor sportive, antrenorilor, instructorilor și arbitrilor
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Rolul Consiliului Județean Alba în dezvoltarea sportului
Consiliul Județean Alba susține activitatea și performanța în sport, alocând, în baza
Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, resurse financiare pentru programe sportive cum
sunt: „Openul Internațional de Şah România 100” al Federației Române de Şah,„Dezvoltarea și
promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociației Județene de Fotbal Alba, „Performanță la
nivel înalt pentru sportivii olimpici și neolimpici de la CS Unirea Alba Iulia” al Clubul Sportiv
Unirea Alba Iulia, respectiv „Echipa de volei feminin CSM Volei Alba Blaj –Vicecampioană a
Europei, performanță unică în voleiul feminin românesc” al Clubul Sportiv Municipal Volei
Alba Blaj.
Detaliere conținut programe
1. ”Dezvoltarea și promovarea fotbalului în județul Alba” al Asociației Județene de
Fotbal Alba
 Campionatul Munților Apuseni, competiție rezervată zonei rurale a Munților
Apuseni
 Participarea echipelor afiliate în campionatele organizate de către Asociația
Județeană de Fotbal Alba din Liga a IV-a;
 Promovarea echipei câștigătoare a campionatului Ligii a IV-a în Liga a III-a.
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2. Performanță la nivel înalt pentru sportivii olimpici și neolimpici de la CS Unirea
Alba Iulia, prin participarea la competițiile internaționale majore:
 Subprogram Atletism (8 sportivi și un antrenor)
 Subprogram Haltere (6 sportivi și un antrenor)
 Subprogram Judo (3 sportivi și un antrenor)
la Campionatele mondiale de Orientare:
 Subprogram Orientare (3 sportivi și un antrenor)
la Campionatul Mondial de powerlifting-juniori din Africa de Sud și la Campionatul Mondial de
powerlifting-seniori din Suedia:
 Subprogram Powerlifting (4 sportivi și un antrenor)
3. Echipa de volei feminin CSM Volei Alba Blaj –Vicecampioană a Europei,
performanță unică în voleiul feminin românesc (cheltuieli aferente meciurilor desfășurate în
Divizia A1, Cupa României, Liga Campionilor sau Cupa CEV, amicale – între 20 și 50
participanți/meci).
4. „Openul Internațional de Şah România 100” al Federației Române de Şah,
aferent anului 2018
 Turneul Internațional de Şah România 100 (177 participanți din 12 țări, 8 arbitri și 2
oficiali)
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Alba și Direcția Județeană pentru Tineret
și Sport Alba, Consiliul Județean desfășoară, încă din anul 2010, activitatea “Gala Sportului”
(Promovarea si premierea sportivilor talentați și a antrenorilor care s-au remarcat în cursul
fiecărui an).
În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Alba, Consiliul Judeţean Alba
desfășoară, încă din anul 2010, activitățile: “Campionatul județean de volei” , “Campionatul
județean de baschet”, “Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (implicarea elevilor în competiții
sportive de masă în scopul identificării și promovării tinerilor talentați, a dezvoltării spiritului
competițional și a fair-play-ului).
În baza Legii nr. 350/2005, consiliile locale sprijină. prin selecție de proiecte,
activitățile diferitelor asociații sportive active la nivel local,la care se adaugă cheltuielile
suportate de la bugetele locale cu personalul cluburilor sportive municipale / orășenești /
comunale, asigurarea și modernizarea bazei lor materiale etc.
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6.6. Concluzii, probleme/disparități și tendințe
Concluzii generale
Educație și formare profesională
 În ultimii ani se remarcă o creștere a mobilității teritoriale a copiilor de grădiniță și elevilor
de ciclu primar și gimnazial între unitățile de învățământ rurale din jurul orașelor din județ
și cele din centrele urbane respective, impulsionate de percepția părinților cu privire la
diferențele legate de calitatea pregătirii tinerilor.
 În contextul restructurării rețelei de unități publice de învățământ, tot mai multe spații cu
destinație educațională anterioară rămân în conservare, fără a primi o nouă funcțiune de
interes comunitar, inclusiv ca urmare a unor limitări legislative cu privire la utilizarea
acestora în alte scopuri.
 În pofida contextului teritorial dificil (zone rurale greu accesibile, închiderea de școli și
grădinițe, existența unor comunități urbane și rurale marginalizate etc.), rata abandonului
școlar la nivelul învățământului obligatoriu este una redusă, sub media națională și regională
(circa 1-1,5%). În plus, cu sprijinul sectorului ONG, la nivelul mai multor școli din județ sau derulat și continuă să se deruleze activități remediale, de ex. de tip ”A doua șansă”,
pentru tinerii care au părăsit timpuriu școala, situație mai frecventă în cazul comunităților de
romi (de ex. Cetatea de Baltă, Unirea, Bucerdea Grânoasă etc.), respectiv s-au amenajat
centre de zi pentru copiii aflați în risc de abandon.
 În județ există grădinițe, școli și licee cu predare în limba maghiară (Aiud, Alba Iulia) și
germană (Sebeș), în schimb doar 32 de copii studiază în limba romanes, una dintre
dificultăți fiind recrutarea de cadre didactice pentru acestea.
 Județul Alba se remarcă în context național printr-o oferă foarte bogată de clase de
învățământ profesional, inclusiv în sistem dual, acesta din urmă fiind dezvoltat în
parteneriat cu companii private, majoritatea din sectorul industrial, în Alba Iulia, Blaj, Sebeș
și Cugir – centrele urbane care au atras cele mai importante investiții străine. În schimb, în
orașe care au fost mai puțin atractive pentru investitori, precum Aiud, Ocna Mureș, Zlatna
nu există încă oportunități de studiu în sistem dual.
 Cea mai bogată ofertă de studii profesionale se înregistrează în domeniul mecanicii,
turismului, alimentației publice și comerțului, în schimb numărul de clase înființate în
domenii precum industria alimentară, cea a prelucrării lemnului, a industriei ușoare sau a
construcțiilor este foarte limitat, în pofida ponderii mari în ocuparea forței de muncă din
județ.
 În pofida revitalizării învățământului profesional din județși a sprijinului financiar și logistic
pentru elevii care optează pentru această formă de învățământ, circa 2/3 dintre absolvenții
de liceu, încurajați și de părinți, continuă să prefere liceele, inclusiv pe cele tehnologice cu o
promovabilitate precară la Bacalaureat. În acest context, unele dintre aceste licee (mai ales
cele 3 din mediul rural) nu au mai primit permisiunea ISJ Alba de a organiza admitere în
clase de liceu, ci doar în cele de învățământ profesional.
 Numărul de specialiști cu studii medii care au absolvit învățământul tehnic și profesional în
ultimii ani a fost insuficient pentru a acoperi necesarul de personal nou al investitorilor
instalați în județ (de ex. Bosch, Daimler), context în care aceștia au apelat la angajarea de
personal necalificat sau la formarea la locul de muncă.
 Cei mai mulți dintre absolvenții de licee teoretice, care au devenit preferatele tinerilor în
ultimele 2 decenii, optează pentru continuarea studiilor la nivel universitar, ceea ce
accentuează migrația acestora către marile centre universitare din țară, mai ales către ClujNapoca, unde cei mai mulți rămân și după finalizarea studiilor în vederea angajării. Acest
fenomen de ”brain-drain”, vizibil mai ales în orașele din județ, are un efect negativ asupra
dezvoltării economice.
 Rata de promovabilitate la Bacalaureat de la nivelul județului Alba este superioară mediei
naționale, însă se păstrează diferențe de peste 40 de procente între filiera teoretică sau
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vocațională și cea tehnologică – cu mai puțin de 50% dintre elevi care au promovat
examenul. Și în acest caz, este vizibilă scăderea înclinației absolvenților de gimnaziu pentru
învățământul tehnic, devenit mai degrabă o opțiune pentru elevii cu note mici, care nu au
reușit să fie admiși într-un liceu teoretic.
Învățământul postliceal din județ este dominat de școli private sanitare, care formează
asistenți medicali generaliști și care recrutează mai ales absolvenții de liceu care nu au
promovat Bacalaureatul. Totuși, în ciuda numărului mare de absolvenți ai școlilor sanitare,
unele dintre spitalele din județ reclamă lipsa asistenților medicali, mai ales pe fondul
migrației externe.
Județul Alba beneficiază de un sistem de învățământ special, care cuprinde un centru pentru
educație incluzivă la Alba Iulia, respectiv locuri dedicate pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale în mai multe școli și licee pentru învățământul de masă din diferite
centre urbane din județ. CJRAE Alba dispune de o rețea de cabinete de asistență
psihopedagogică cu profesori consilieri școlari, respectiv de cabinete de logopedie școlare și
inter-școlare. Totuși, distribuția în teritoriu a acestor servicii este deficitară, cu precădere în
mediul rural, iar numărul de elevi asistați/consiliați rămâne încă redus.
Palatul Copiilor Alba dispune de o rețea de 7 cluburi în orașele din județ, cu o ofertă de
activități cultural-recreative foarte bogate pentru elevi, din sfera artelor, informaticii,
mediului, limbilor străine etc..
În județ funcționează cluburi sportive școlare la Alba Iulia și Blaj (cu secții și la Aiud și
Câmpeni), care au înregistrat de-a lungul timpului performanțe remarcabile în diferite
discipline sportive (atletism, handbal, volei, fotbal, judo, înot etc.).
Interesul pentru învățământul alternativ este în creștere la nivelul județului, în prezent
funcționând 9 grădinițe și școli care implementează alternativa educațională ”Step by Step”,
respectiv o școală care aplică alternativa Waldorf.
În mod similar, și rețeaua de învățământ particular s-a extins în majoritatea orașelor din
județ, mai ales în ceea ce privește învățământul preșcolar (circa 400 de copii înscriși la Alba
Iulia, Sebeș și Ocna Mureș) și cel postliceal sanitar, disponibil în 6 orașe.
Numărul de cadre didactice din județ a scăzut în linie cu populația școlară, dar nu există
probleme majore cu asigurarea personalului calificat, deși unele dintre posturile din mediul
rural sunt încă ocupate de suplinitori sau pensionari. În schimb, scăderea numărului de elevi
a făcut ca numărul de posturi incomplete să crească, ceea ce face ca un profesor să fie
nevoit să predea la mai multe școli, uneori în condiții grele de navetă, pentru a-și îndeplini
norma didactică.
Casa Corpului Didactic Alba joacă un rol foarte important în procesul de formare continuă a
cadrelor didactice din județ, deși nu dispune de un spațiu propriu, punând la dispoziția
acestora o paletă largă de cursuri, evenimente, o bibliotecă, editură proprie etc. De
asemenea, aceasta gestionează o rețea de peste 40 de centre de informare și documentare în
unitățile de învățământ din județ.
Baza materială pentru procesul educațional din județ este, în mod evident, în curs de
restrângere, pe fondul desființării tot mai multor clase sau chiar unități de învățământ. În
cele mai multe dintre localitățile din județ s-au finalizat recent, se află în derulare sau în faza
de pregătire proiecte pentru extinderea, modernizarea și dotarea rețelei educaționale
(grădinițe, școli, licee), care vor spori semnificativ confortul elevilor și al cadrelor didactice.
Totuși, rămân încă unități de învățământ fără autorizație sanitară (în principal grădinițe și
școli cu un număr mic de elevi din mediul rural, lipsite de alimentare cu apă, canalizare,
grupuri sanitare etc.), iar multe dintre școli și licee se confruntă cu lipsa infrastructurii
pentru orele de educație fizică (terenuri și săli de sport, bazine de înot didactice etc.) sau a
laboratoarelor școlare.
La nivelul județului există două centre universitare – Alba Iulia și Blaj – cu peste 5.000 de
studenți înscriși la nivel licență, masterat și doctorat, în 6 facultăți. Dacă la Blaj există doar
o extensie a unei universități clujene, cu puțin peste 100 de studenți, Universitatea ”1
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Decembrie 1918” din Alba Iulia a ajuns la o tradiție de aproape 30 de ani și la peste 5.000
de studenți, inclusiv 250 de străini, peste 50 de programe de studii la nivel licență și
masterat, respectiv 4 școli doctorale în diferite domenii (științe umaniste, economice, exacte
și inginerești). O tendință de dezvoltare a activității se înregistrează și la extensia din Alba
Iulia a UTCN. Baza materială a Universității ”1 Decembrie 1918” este una remarcabilă, în
prezent fiind derulate două proiecte pentru extinderea spațiilor educaționale, de cercetare și
de cazare (până la aproximativ 1.000 de locuri).
Sectorul formării profesionale continue este unul bine dezvoltat la nivel județean, în anul
2018 aproape 6.500 de persoane absolvind peste 400 de cursuri furnizate de 21 de
organizații publice (de ex. AJOFM, Universitate) sau private. O contribuție importantă în
acest sens au avut-o și fondurile europene dedicate formării continue. Totuși, nu există o
evidență clară a gradului de încadrare a absolvenților pe piața muncii și continuă să existe
persoane apte de muncă fără nicio calificare.

Sănătate
 Rețea spitalicească extinsă (număr de paturi la 1000 de locuitori similar cu media națională)
și bine distribuită la nivelul teritoriului județean (doar 37% dintre paturi sunt concentrate în
Alba Iulia), existând spitale în toate punctele cardinale ale județului.
 Investiții semnificative realizate recent sau în curs, cu fonduri europene, de la bugetul de
stat și de la bugetele locale, în rețeaua de spitale și ambulatorii integrate publice (clădiri,
aparatură etc.), inclusiv revitalizarea unor spitale orășenești închise (de ex. Ocna Mureș,
Zlatna). Totuși, majoritatea unităților spitalicești necesită încă investiții semnificative în
spații și dotări pentru a se alinia la standardele europene.
 Numărul foarte mare de prezentări în unitățile / centrele de primire a urgențelor și la
camerele de gardă, care înregistrează deficit de medici și unde timpii de așteptare sunt
nesatisfăcători (mai ales la UPU SJU Alba Iulia – peste 50.000/an).
 Lipsa acreditării spitalelor din Cugir și Câmpeni (Spitalul de Boli Cronice).
 Tendința de scădere a numărului de medici de familie, care a condus la existența unor
comune fără servicii de asistență medicală primară, precum și menținerea unui deficit de
medici specialiști, cu precădere la nivelul spitalelor orășenești și municipale, dar și în
unitățile din sfera medicinei de urgență sau a celei școlare.
 Rețeaua de asistență medicală comunitară s-a extins în ultimii ani, dar există încă comunități
defavorizate / marginalizate, cu un număr mare de pacienți neasigurați, care nu dispun de
asistent medical comunitar și/sau mediator sanitar.
 Dezvoltarea, inclusiv cu sprijinul fondurilor europene, a sectorului de unități medicale
private, care compensează parțial limitările de capacitate și personal ale unităților sanitare
publice.
 Morbiditatea populației (numărul de îmbolnăviri) a crescut în ultimii ani, pe măsura creșterii
continue a ponderii persoanelor vârstnice, a perpetuării unui stil de viață nesănătos etc. În
anul 2018, județul Alba ocupa locul 3 la rata incidenței bolilor de inimă și locul 4 la rata
deceselor provocate de acestea, locul 2 la rata incidenței bolilor cerebro-vasculare, locul 4 la
incidența astmului bronșic, locul 5 la prevalența cancerului de prostată, locul 7 a celui colorectal, locul 9 a celui pulmonar etc.
 Deși a fluctuat în ultimul deceniu, rata mortalității infantile s-a menținut în general sub
media națională și regională, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Totuși, în unele
localități rurale aceasta a înregistrat valori destul de ridicate.
 Durata medie de viață a locuitorilor județului s-a apropiat de 77 de ani, fiind în creștere în
ultimele două decenii și depășind media regională și națională. Totuși, se mențin diferențe
de circa 7 ani între sexe (în favoarea femeilor), respectiv de circa 2 ani între mediile de
rezidență (în favoarea orașelor).
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Incluziune și servicii sociale
 Ponderea persoanelor care locuiesc în zonele urbane defavorizate din județul Alba este mai
ridicată decât media națională și regională, cele mai mari probleme fiind înregistrate în
cazul ocupării formale și a șomajului, respectiv a nivelului de instruire / calificare și a stării
de sănătate. Mai mult, în 8 dintre orașele județului existau persoane care trăiau în comunități
urbane marginalizate, rate peste medie fiind întâlnite în Blaj, Zlatna, Sebeș, Cugir și Ocna
Mureș – acestea luând forma ghetourilor cu blocuri, mahalalelor cu case, blocurilor de
locuințe sociale etc..
 La nivelul județului Alba au fost înființate două GAL-uri urbane în zonele marginalizate din
Alba Iulia și Sebeș, care au elaborat și implementează cu fonduri europene strategii de
promovare a incluziunii sociale la nivelul acestora.
 În comunele din județ există un număr de 20 de comunități rurale marginalizate,
preponderent locuite de romi, însă rata marginalizării rurale este redusă comparativ cu
media națională și regională. Un fenomen de marginalizare severă se înregistrează doar în
comuna Cenade, în timp ce valori peste medie apar în 7 comune (Cergău, Cetatea de Baltă,
Hopârta, Săliștea, Săsciori, Scărișoara, Bucerdea Grânoasă).
 La nivelul județului Alba există un număr de peste 4.000 de beneficiari de venit minim
garantat, respectiv de aproape 17.000 de persoane adulte cu dizabilități care beneficiază de
indemnizații lunare, ceea ce reprezintă circa peste 5% din populația rezidentă totală.
 În context național, județul Alba se remarcă printr-un număr mare de furnizori publici și
privați de servicii sociale (95), respectiv de servicii sociale licențiate (158). Cele mai multe
servicii erau adresate copiilor, vârstnicilor și persoanelor adulte cu dizabilități, la polul opus
aflându-se tinerii (care părăsesc sistemul de protecție), cuplurilor mamă-copil, persoanele cu
adicții (droguri, alcool) și victimelor violenței domestice.
Sport și tineret
 Problemele identificate în dezvoltarea inițiativelor și a activităților ce privesc tineretul și
sportul sunt legate de finanțarea activităților și a investițiilor necesare practicării unui sport
de performanță în condiții de siguranță, dar și a modernizării / întreținerii bazelor și
echipamentelor specifice ce susțin sportivii și antrenorii să se pregătească pentru un nivel de
performanță.
 Problema finanțării se manifestă și în nivelul relativ modest de premiere a sportivilor și
antrenorilor din județului Alba, care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive
internaționale și naționale oficiale în atletism, box, baschet, volei, dans sportiv, haltere,
haltere/powerlifiting, powerlifting, judo, înot, karate-arte marțiale, orientare, șah, tenis de
câmp.
 O problemă este cauzată de durata timpului liber și de modul în care tinerii, în special, decid
să-l aloce pentru activități sportive. Lipsa unei infrastructuri adecvate pentru promovarea
sportului de masă accentuează această problemă.
Probleme/disparități
Educație și formare profesională
 Rețeaua de unități publice de învățământ din județul Alba se află într-un proces continuu de
restructurare, pe fondul scăderii natalității, astfel încât în prezent există grădinițe în 27%
dintre sate, școli primare în 30% și școli gimnaziale în doar 14%.
 Comuna Ceru-Băcăinți nu mai dispune de nicio unitate de învățământ funcțională, în timp
ce cele cu personalitate juridică din comunele Râmeț, Ponor, Ocoliș, Întregalde vor fi
probabil închise, populația școlară fiind mai mică de 20 de copii și elevi. În cazul unităților
de învățământ arondate din satele aparținătoare ale diverselor comune astfel de situații vor fi
și mai frecvente.
 La nivelul unităților de învățământ încă funcționale, mai ales din mediul rural, scăderea
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numărului de nașteri (adesea la sub 10/an în întreaga comună) a condus la necesitatea de a
organiza grupe combinate de grădiniță, respectiv clase cu predare simultană la ciclul primar
și gimnazial, ceea ce poate avea consecințe nefaste asupra pregătirii și dezvoltării copiilor.
Rețeaua de învățământ antepreșcolar cuprindea până foarte recent doar 4 creșe (Alba Iulia –
2, Aiud și Blaj), cu un număr de locuri foarte restrâns, care conducea la o competiție între
părinți pentru obținerea unui loc. Recent, mai multe autorități locale din județ, inclusiv din
comunele apropiate de orașe, au anunțat înființarea de creșe sau extinderea celor existente
pentru a putea deservi cererea existentă.
Invățământul dual se adresează în special sectorului industrial, fiind localizat în Alba Iulia,
Blaj, Sebeș și Cugir – centrele urbane care au atras cele mai importante investiții străine. În
schimb, în orașe care au fost mai puțin atractive pentru investitori, precum Aiud, Ocna
Mureș, Zlatna nu există încă oportunități de studiu în sistem dual.

Sănătate
 Existența unor comune, cele mai multe de mici dimensiuni și amplasate în zone cu
accesibilitate redusă, care nu dispuneau de medic de familie la nivelul anului 2020, precum
și numărul insuficient de medici de familie din mai multe orașe și comune din județ.
Condițiile de navetă și de lucru dificile, corelate cu numărul mic de pacienți asigurați fac ca
aceste localități să fie neatractive pentru medici.
 Condițiile improprii de funcționare ale unor dispensare comunale din județ, precum și
dotarea precară a majorității acestora (de ex. lipsă EKG, puncte de recoltare analize etc.),
care le face să joace un rol redus în depistarea precoce a afecțiunilor medicale.
 Existența a 5 centre de permanență medicală (dintre care unul în zona Apusenilor), care
reprezintă o alternativă pentru urgențele minore, degrevând într-o oarecare măsură spitalele
și serviciile de ambulanță.
 Rețea extinsă de unități SMURD și ale Ambulanței (prezente în toate cele 11 orașe), care
înregistrează încă disparități majore între timpii de intervenție din mediul urban și cel rural.
 Implementarea de către DSP unui proiect-pilot de telemedicină în comuna Bucium din zona
montană.
 Numărul de medici (de familie, specialiști, stomatologi) la 1000 de locuitori este mult
inferior mediei naționale, deficitul fiind puternic resimțit mai ales la nivel spitalelor din
orașele mai mici (Abrud, Câmpeni, Cugir etc.), a cabinetelor de medicină de familie, a
unităților / compartimentelor de primiri urgențe, a Serviciului de Ambulanță și a SMURD.
 Infrastructura sanitară din mediul rural este încă deficitară. Astfel, deși au fost realizate
unele investiții (mai ales cu fonduri guvernamentale) la nivelul dispensarelor (în comune
precum Arieșeni, Bucerdea Grânoasă, Cergău, Ciugud, Ocoliș, Șona etc.), există încă nevoi
de construcție a unor spații noi pentru asistența medicală primară, respectiv de reabilitare,
modernizare, dotare a celor existente.
Incluziune și servicii sociale
 La nivel județean se află în curs de implementare un proces de dezinstituționalizare a
persoanelor adulte cu dizabilități din centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatricăde la
Galda de Jos, în sensul transferului acestora către centre rezidențiale cu maxim 50 de locuri
sau către locuințe protejate, concomitent cu dezvoltarea serviciilor de tip centru de zi, centru
respiro/de criză.
 In 8 dintre orașele județului existau persoane care trăiau în comunități urbane marginalizate,
rate peste medie fiind întâlnite în Blaj, Zlatna, Sebeș, Cugir și Ocna Mureș – acestea luând
forma ghetourilor cu blocuri, mahalalelor cu case, blocurilor de locuințe sociale etc.;
 În comunele din județ există un număr de 20 de comunități rurale marginalizate,
preponderent locuite de romi, însă rata marginalizării rurale este redusă comparativ cu
media națională și regională. Un fenomen de marginalizare severă se înregistrează doar în
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comuna Cenade, în timp ce valori peste medie apar în 7 comune (Cergău, Cetatea de Baltă,
Hopârta, Săliștea, Săsciori, Scărișoara, Bucerdea Grânoasă).
Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
Educație
La nivelul unităților de învățământ încă funcționale, mai ales din mediul rural, scăderea
numărului de nașteri (adesea la sub 10/an în întreaga comună) a condus la necesitatea de a
organiza grupe combinate de grădiniță, respectiv clase cu predare simultană la ciclul primar și
gimnazial, ceea ce poate avea consecințe nefaste asupra pregătirii și dezvoltării copiilor.
În ultimii ani se remarcă o creștere a mobilității teritoriale a copiilor de grădiniță și elevilor de
ciclu primar și gimnazial între unitățile de învățământ rurale din jurul orașelor din județși cele
din centrele urbane respective, impulsionate de percepția părinților cu privire la diferențele
legate de calitatea pregătirii tinerilor.
Recomandări pentru strategie
 Sprijinirea, în pofida unor dificultăți pe termen scurt și mediu, a restructurării rețelei
educaționale, în linie cu tendințele demografice actuale, în sensul închiderii grădinițelor,
școlilor și liceelor cu un număr mic de elevi și asigurarea transportul școlar gratuit al
copiilor și elevilor la unitățile de învățământ viabile din perspectiva efectivelor de populație
școlară
 Adaptarea ofertei educaționale a liceelor la cerințele pieței muncii
 Dezvoltarea infrastructurii sportive școlare, cu precădere prin construcția de săli și terenuri
de sport, respectiv bazine de înot didactice
 Extinderea rețelei de cabinete medicale școlare, de cabinete de asistență psihopedagogică,
de cabinete de logopedie inclusiv în școlile rurale și cele din orașele mici cu un număr
semnificativ de elevi
 Înființarea de clase de învățământ dual în parteneriat cu agenții economici în centrele urbane
unde nu există acest produs educațional în prezent
 Construcția de noi creșe în centrele urbane și în comunele din jurul acestora cu un număr
mare de copii ai căror părinți lucrează, practicând chiar și naveta la locul de muncă
 Deschiderea curților școlilor, inclusiv a terenurilor de sport (gratuit sau contra-cost), pentru
publicul larg în afara orelor și în zilele de weekend pentru încurajarea practicării sportului în
comunitate
 Susținerea activităților de orientare si consiliere in cariera a elevilor, concentrarea pe
aspecte legate de pregătirea practică a elevilor, organizarea atelierelor şcoală, etc.
Sănătate
Morbiditatea populației a crescut în ultimii ani, pe măsura creșterii continue a ponderii
persoanelor vârstnice, a perpetuării unui stil de viață nesănătos etc. Deși a fluctuat în ultimul
deceniu, rata mortalității s-a menținut în general sub media națională și regională, atât în mediul
urban, cât și în cel rural. Totuși, în unele localități rurale aceasta a înregistrat valori destul de
ridicate. Durata medie de viață a locuitorilor județului s-a apropiat de 77 de ani, fiind în creștere
în ultimele două decenii și depășind media regională și națională. In aceste condiții, cererea de
servicii de asistență medicală și, implicit, presiunea asupra sistemului sunt așteptate să crească
în perioada următoare.
Recomandări pentru strategie
 Acreditarea (inițială – unde nu există, respectiv pentru ciclul II – în cazul celor acreditate în
ciclul I) a tuturor spitalelor publice din județ;
 Continuarea investițiilor în rețeaua de spitale publice, mai ales în ceea ce privește
capacitatea unităților/compartimentelor de primire a urgențelor, ambulatoriile integrate,
servicii de spitalizare de zi, reabilitare și recuperare, îngrijiri paliative;
 Îmbunătățirea accesului la asistență medicală pentru populația din zona rurală, mai ales din
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satele cu accesibilitate dificilă (de ex. cele din zona montană) și cu populație îmbătrânită,
inclusiv prin utilizarea pe scară largă a telemedicinei, a caravanelor medicale și a altor
soluții inovative și eficiente;
Extinderea rețelei de asistență medicală comunitară în comunitățile marginalizate, precum și
a celei de medicină școlară;
Extinderea rețelei SMURD și a celei de substații de Ambulanță în noi zone rurale (de ex.
Jidvei, Gârda de Sus, zona Munților Șureanu etc.);
Sprijinirea inițiativelor private de dezvoltare a unor clinici, laboratoare, cabinete etc., care
să reprezinte o alternativă la rețeaua publică de sănătate;
Atragerea și retenția medicilor specialiști în sectorul public de sănătate, cu precădere în
mediul rural și în orașele mici;
Îmbunătățirea activităților de promovare a unui stil de viață sănătos și de prevenție,
screening a populației pentru cele mai frecvente afecțiuni.

Incluziune și servicii sociale
La nivel județean se află în curs de implementare un proces de dezinstituționalizare a
persoanelor adulte cu dizabilități din centrele mari de la Galda de Jos și Abrud, în sensul
transferului acestora către centre rezidențiale cu maxim 50 de locuri sau către locuințe protejate,
concomitent cu dezvoltarea serviciilor de tip centru de zi, centru respiro/de criză. O situație
similară se înregistrează și în cazul copiilor protejați în centrul de plasament de la Blaj, care
depășește pragul maxim de 50 de copii rezidenți prevăzute de noile norme din domeniu.
Recomandări pentru strategie
 Continuarea procesului (și a investițiilor asociate) de restructurare a centrelor de tip
rezidențial cu mai mult de 50 de locuri pentru protecția persoanelor adulte cu dizabilitățiși
trecerea la un sistem alternativ de protecție bazat pe ocrotirea în familie, comunitate,
locuințe protejate etc.
 Acreditarea autorităților locale (prin direcțiile / compartimentele de specialitate) ca furnizori
de servicii publice
 Dezvoltarea rețelei de unități de economie socială și de ateliere protejate, precum și a
măsurilor soft (formare, evaluare de competențe, consiliere și orientare, burse de locuri de
muncă, sprijinire inițiative antreprenoriale, mobilitate teritorială, măsuri de acompaniere,
mediere etc.)
 Înființarea de GAL-uri urbane și rurale cu scopul de a elabora și implementa strategii de
dezvoltare locală pentru comunitățile marginalizate din orașele și comunele județului
 Creșterea numărului de furnizori / servicii sociale destinate persoanelor cu adicții,
victimelor violenței domestice, tinerilor care au părăsit sau vor părăsi sistemul de protecție
specială, copiilor cu probleme de comportament, persoanelor liberate din penitenciar,
persoanelor fără adăpost, persoanelor cu handicap mintal - cu accent pe sprijinul în
comunitate;
 Accesibilizarea spațiilor (trotuare, treceri de pietoni/semafoare, parcuri, piețe etc.) și a
infrastructurii publice (clădiri de interes public, mijloace de transport public) pentru
persoanele cu dizabilități.
Sport și tineret
Dezvoltarea sportului este conectată cu obiective sociale și economice. În acest sens trei
obiective strategice pot fi luate în considerație, precum (1). Îmbunătățirea prin sport a stării
generale de sănătate, (2). Definirea și încurajarea dezvoltării identității vieții sportive; (3).
Valorificarea patrimoniului economic existent al bazelor existente și creșterea și diversificarea
potențialului sportiv al județului.
În ceea ce privește activitățile propriu zise din sfera sportivă, prioritățile de dezvoltare a
sportului în județul Alba pot fi dirijate către un pachet integrat de trei programe în coordonare
cu patrimoniul existent:
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1.
Dezvoltarea și promovarea sportului de masă
2.
Dezvoltarea și promovarea sportului de performanță
3.
Dezvoltarea infrastructurii sportive
Toate aceste programe trebuie susținute, pe lângă investiții în spații și echipamente, de activități
de educare, promovare, coordonare cu sectorul medical și de pregătire cu personal calificat.
Elaborarea și promovarea unei strategii în domeniul tineretului, care să adreseze toate
provocările specifice persoanelor de 15-35 de ani (locuire, ocupare, antreprenoriat, educație și
formare, asistență medicală, implicare civică, voluntariat etc.)
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Secțiunea 7. Mediu, eficiență energetică, schimbări climatice
7.1. Calitatea factorilor de mediu și poluarea (apă, aer, sol)
7.1.1. Calitatea aerului
În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea nr.104/15.06.2011
privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.452
din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în
legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 și ale Directivei
2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul,
cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.
Pe teritoriul județului Alba sunt amplasate 3 stații automate de monitorizare a calității
aerului, aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (tabelul 1). Stațiile de
monitorizare amplasate pe teritoriului județului Alba (figura 1) realizează prelevări și măsurători
de poluanți din aerul ambiental, conform metodelor stabilite de directivele europene, legislația
națională și standardele internaționale, europene și naționale în vigoare. Corelarea nivelului
poluanților cu sursele de poluare, se realizează pe baza datelor meteorologice obținute în stațiile
prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteza vântului, temperatură, presiune, umiditate,
precipitații și intensitatea radiației solare.
Analiza situației existente cu privire la calitatea aerului în județul Alba a fost realizată pe
baza Raportului anual privind starea mediului – 2018, precum și a Planului de menținere a
calităţii aerului în județul Alba 2020 - 2024. Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății
umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului
înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului. Conform art. 21
alin. (2), Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a calității aerului și
realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui.
Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului
poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune
calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.
Oraș
ALBA
IULIA
SEBEȘ
ZLATNA

Tabel 1 - Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului
Cod stație/
Locație
Indicatori
Tipul stației
AB1 Fond
Alba Iulia Str. Lalelelor nr. 7B
SO2, NOx, CO, O3, PM10,
urban
Pb, Cd, Ni, As, COV
AB2
Sebeș Str. M. Kogălniceanu
SO2, NOx, CO, O3, PM10,
Industrial 2
(Școala Generală nr.4)
COV
AB3
Zlatna Str. T. Vladimirescu nr.14 SO2, NOx, CO, O3, PM10,
Industrial 1
(Grup Școlar Industrial Avram
Pb, Cd, Ni, As
Iancu)
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Figura 1 - Amplasarea spațială a stațiilor de monitorizare a calității aerului în
județul Alba

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro

Dioxid de azot
Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în
diferite instalații industriale, rezidențiale, comerciale, instituționale și din transportul rutier. În
prezența luminii solare, oxizii de azot pot reacționa și cu hidrocarburile formând oxidanți
fotochimici. Oxizii de azot sunt responsabili pentru ploile acide care afectează atât suprafața
terestră favorizând acumularea nitraților la nivelul solului cât și ecosistemul acvatic.
Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru
animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului
de azot). Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, iar la concentrații reduse afectează
țesutul pulmonar.
Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale
căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusă
poate distruge țesuturile pulmonare ducând la emfizem pulmonar. Persoanele cele mai afectate de
expunerea la acest poluant sunt copiii. Expunerea la acest poluant produce vătămarea serioasă a
vegetației prin albirea sau moartea țesuturilor plantelor, reducerea ritmului de creștere a acestora.
S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – revizia 2 - 02.12.2020
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Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu emfizemul
pulmonar, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor provocând boli
precum pneumonia și gripă.
Prag
alertă

de

400 ug/m3 - măsurat timp de 3 ore consecutive, în puncte reprezentative
pentru calitatea aerului pentru o suprafața de cel puțin 100 km2 sau pentru
o întreaga zonă sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai mică.

Valori
limită

200 ug/m3 NO2 - valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane
40 ug/m3 NO2 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

Nivel critic

30 ug/m3 NOx - nivelul critic anual pentru protecția vegetației

Figura 2 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru dioxid de azot în județul Alba
pentru perioada 2018-2019

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Tabel 2 - Date statistice pentru dioxid de azot (NO2 µg/m³) – valori medii orare
pentru anul 2018
Anul 2018
AB1
AB2
AB3
Max
132.49
143.51
115.00
Min
2.49
0.83
3.91
Medie
21.54
24.31
16.95
Valid %
89.43
89.19
87.68
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Din datele prezentate în tabelul nr.2 se constată faptul că nivelul de NO2 nu a depășit
valoarea limită orară de 200 µg/m³ pentru protecția sănătății umane, în anul 2018.
Tabel 3 - Date statistice pentru dioxid de azot (NO2 µg/m³) – valori medii orare
pentru anul 2019
Anul 2019
AB1
AB2
AB3
Max
111.07
138.87
65.11
S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – revizia 2 - 02.12.2020

7

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
SECȚIUNEA 7 - Mediu, eficiență energetică, schimbări climatice

Min
Medie
Valid %

2.03
0.90
1.54
22.11
24.79
14.19
60.58
38.77
46.04
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro

Din datele prezentate în tabelul nr.3 se constată faptul că nivelul de NO2 nu a depășit
valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane, în anul 2019.
Figura 3 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru dioxid de azot în județul Alba
pentru perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Tabel 4 - Date statistice pentru oxizi de azot (NOx µg/m³) – valori medii orare
pentru anul 2019
Anul 2019
Max
Min
Medie
Valid %

AB1
AB2
AB3
233.95
263.58
124.66
4.58
3.91
3.54
33.48
39.44
23.82
60.58
38.77
46.04
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro

Din datele prezentate rezultă că nu s-au înregistrat depășiri ale mediei valorilor orare admise
pentru protecția sănătății umane la nivelul județului Alba.
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Figura 4 – Evoluția concentrațiilor zilnice pentru oxizi de azot în județul Alba
pentru perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Dioxid de sulf
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care
irită ochii și căile respiratorii. Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal
din arderea combustibililor fosili sulfuroși (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică
și termică și a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor
rutiere.
În funcție de concentrație și perioada de expunere dioxidul de sulf are diferite efecte
asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă
de timp, poate provocă dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm,
copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație
redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.
Dioxidul de sulf poate potența efectele periculoase ale ozonului.
Dioxidul de sulf afectează vizibil multe specii de plante, efectul negativ asupra structurii
și țesuturilor acestora fiind sesizabil cu ochiul liber. Unele dintre cele mai sensibile plante sunt:
pinul, legumele, ghindele roșii și negre, frasinul alb, lucerna, murele.
În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și
solului.
Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, din cauza
formării acizilor.
Oxizii de sulf pot eroda: piatră, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele
electrice.
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Prag de
alerta

500 ug/m3 - măsurat timp de 3 ore consecutiv, în puncte reprezentative pentru
calitatea aerului pentru o suprafață de cel puțin 100 km2 sau pentru o întreaga zonă
sau aglomerare, oricare dintre acestea este mai mică.

Valori
limita

350 ug/m3 - valoarea limită orară pentru protecția sănătății
125 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane

Nivel
critic

20 ug/m3 - nivel critic pentru protecția vegetației, an calendaristic și iarnă (1
octombrie - 31 martie)

umane

Figura 5 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru dioxid de sulf în județul Alba
pentru perioada 2018-2019

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Figura 6 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru dioxid de sulf în județul Alba
pentru perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Tabel 5 - Date statistice pentru dioxid de sulf (SO2 µg/m³) – valori medii orare pentru
anul 2018
Anul 2018
AB1
AB2
AB3
Max
32.28
53.71
23.25
Min
1.73
3.50
2.45
Medie
6.89
7.54
4.86
Valid %
94.55
94.49
95.94
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Tabel 6 - Date statistice pentru dioxid de sulf (SO2 µg/m³) – valori medii orare pentru
anul 2019
Anul 2019
AB1
AB2
AB3
Max
31.62
50.39
28.51
Min
1.68
0.11
1.31
Medie
6.82
7.80
5.53
Valid %
95.59
93.36
91.45
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Din analiza datelor statistice atât pentru 2018 cât și pentru 2019, nu se observă depășiri
ale concentrației medii orare și ale concentrațiilor zilnice pentru dioxid de sulf, cu impact asupra
sănătății umane.
Pulberi în suspensie - PM10
Particulele în suspensie, din atmosferă, sunt poluanți ce se transportă pe distanțe lungi,
proveniți din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafața solului de către
vânt, erupții vulcanice etc., sau din surse antropice precum: arderile din sectorul energetic,
procesele de producție (industria metalurgică, industria chimică etc.), șantierele de construcții,
S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – revizia 2 - 02.12.2020
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transportul rutier, haldele și depozitele de deșeuri industriale și municipale, sisteme de încălzire
individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.
Dimensiunea particulelor este direct legată de potențialul de a cauza efecte. O problemă
importantă o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri, care trec
prin nas și gât și pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicări. Sunt afectate
în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii și astmaticii. Copiii
cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer, și în consecință mai mulți poluanți. Ei respiră
mai repede decât adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas.
Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care
se dezvoltă în copilărie este mai sensibil. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului,
respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii. Expunerea pe termen lung la o concentrație
scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.
Valori
limită

50 ug/m3 - valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane
40 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

La nivelul județului Alba, acumularea emisiilor de pulberi din diferite surse are cauze
multiple dintre care unele sunt prezente pe tot parcursul anului – cum sunt activitățile industriale,
traficul sau lucrări de construcții, iar altele sunt caracteristice perioadei de toamnă-iarnă, respectiv
arderea combustibililor solizi pentru încălzirea locuințelor sau activitățile agricole specifice
perioadei de toamnă. De asemenea, o contribuție majoră la creșterea concentrației de pulberi în
suspensie (PM10) o au și condițiile meteorologice cum sunt ceața sau calmul atmosferic, care
îngreunează dispersia poluanților în atmosferă. Valorile limită de 50 µg/m³ au fost depășite la
începutul anului 2019 (ianuarie – aprilie) precum și în perioada de iarnă (octombrie – decembrie)
în toate cele 3 stații de monitorizare din interiorul județului Alba.
Tabel 7 - Date statistice pentru PM10 (µg/m³) – valori zilnice pentru anul 2019
Anul 2019
Max
Min
Medie
Valid %

AB-1
74.68
3.63
23.75
98.63

AB-2
120.41
2.88
32.37
96.99

AB-3
73.32
3.27
22.71
99.45

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Figura 7 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru PM10 în județul Alba pentru
perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Metale grele
Metalele grele provin din combustia cărbunilor, carburanților, deșeurilor menajere, etc.
și din anumite procedee industriale. Se găsesc în general sub formă de particule (cu excepția
mercurului care este gazos). Metalele se acumulează în organism și provoacă efecte toxice de
scurtă și/sau lungă durată. În cazul expunerii la concentrații ridicate ele pot afecta sistemul nervos,
funcțiile renale, hepatice, respiratorii.
Plumb

0,5 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

Arsen

6 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10, mediată
pentru un an calendaristic.

Cadmiu

5 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10, mediată
pentru un an calendaristic.

Nichel

20 ng/m3 - valoarea țintă pentru conținutul total din fracția PM10, mediată
pentru un an calendaristic.
Tabel 8 - Date statistice pentru metale grele (ng/m³) – valori zilnice pentru anul
2019

Min
Max
Medi
e

AB-1
As

Cd

Ni

0.005
0
2.952
0
0.906
3

0.002
0
3.388
0
0.266
8

0.0550
34.437
0
3.8990

Pb

AB-2
As

Cd

Ni

0.001
0
2.802
0
0.127
0

0.001
0
2.888
0
0.802
4

0.002
0
3.930
0
0.395
1

0.1750
35.975
0
4.5750

Pb

AB-3
As

Cd

Ni

Pb

0.001
0
0.085
0
0.009
0

0.010
0
3.511
0
1.007
3

0.002
0
1.458
0
0.269
7

0.0420

0.001
0
0.066
0
0.009
1

55.024
0
3.7184

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Din analiza datelor se pot observa depășiri ale valorilor limită în cazul poluării cu Nichel
înregistrate în toate cele 3 stații de monitorizare a calității aerului și cu Plumb la stația AB-1 în
perioada mai – iunie.
Figura 8 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru Arsen în județul Alba pentru
perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Figura 9 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru Cadmiu în județul Alba pentru
perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Figura 10 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru Nichel în județul Alba pentru
perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Figura 11 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru Plumb în județul Alba pentru
perioada 2019-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Monoxidul de carbon
Monoxidul de carbon este un gaz toxic ce afectează capacitatea organismului de a reține
oxigenul și în concentrații foarte mari este letal. Provine atât din surse antropice – se formează în
principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili. Alte surse antropice: producerea oțelului
și a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar. Monoxidul de carbon se poate
acumula la un nivel periculos în special în perioada de calm atmosferic din timpul iernii și
primăverii (acesta fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute), când
arderea combustibililor fosili atinge un maxim.
Monoxidul de carbon produs din surse naturale – arderea pădurilor, emisii vulcanice sau
descărcări electrice, este foarte repede dispersat pe o suprafața întinsa, nepunând în pericol
sănătatea umană. La concentrații relativ scăzute:

afectează sistemul nervos central;

slăbește pulsul inimii, micșorând astfel volumul de sânge distribuit în organism;

reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică;

expunerea pe o perioadă scurtă poate cauza oboseală acută;

poate cauza dificultăți respiratorii și dureri în piept persoanelor cu boli
cardiovasculare;

determină iritabilitate, migrene, respirație rapidă, lipsă de coordonare, greață,
amețeală, confuzie, reduce capacitatea de concentrare.
Segmentul de populație cea mai afectată de expunerea la monoxid de carbon o reprezintă:
copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.
La concentrații monitorizate în mod obișnuit în atmosferă nu are efecte asupra plantelor,
animalelor sau mediului.
Valoare
limită

10 mg/m3 - valoarea limită pentru protecția sănătății umane (valoarea maximă
zilnică a mediilor pe 8 ore)

Figura 12 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru monoxid de carbon în județul
Alba pentru perioada 2019-2020
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Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Tabel 9 - Date statistice pentru monoxid de carbon (mg/m³) – valori zilnice pentru
anul 2019
AB-1
AB-2
AB-3
Max
1.47
1.74
0.96
Min
0.01
0.04
0.02
Medie
0.18
0.56
0.14
Valid %
81.10
23.29
99.73
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Din analiza datelor prezentate nu se observa depășiri ale valorilor maxim admise pentru
monoxid de carbon la nivelul județului Alba.
Benzen
Benzenul este o substanță toxică, cu potențial cancerigen, provenită în principal din
traficul rutier (90% din cantitatea totală de benzene din aer) și din depozitarea,
încărcarea/descărcarea benzinei (depozite, terminale, stații de distribuție carburanți), dar și din
diferite alte activități cu produse pe bază de solvenți (lacuri, vopsele etc.), arderea combustibililor
fosili, a lemnului și deșeurilor lemnoase, controlată sau în aer liber.
Valoare limită

5 ug/m3 - valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane.

Tabel 10 - Date statistice pentru benzen (ug/m³) – valori medii anuale pentru
perioada 2015-2019
An
AB-1
AB-2
2015
1.30
2.48
2016
3.02
3.17
2017
2.74
3.00
2018
2.54
2.46
2019
1.27
2.06
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
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Figura 13 - Evoluția concentrațiilor anuale pentru benzen în județul Alba pentru
perioada 2016-2020

Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Din datele prezentate se constată că nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor
maxime anuale admise pentru benzen la nivelul Județului Alba pentru perioada 2016-2020.
Ozon
Ozonul se găsește în mod natural în concentrații foarte mici în troposferă. Spre deosebire
de ozonul stratosferic, care protejează formele de viață împotriva acțiunii radiațiilor ultraviolete,
ozonul troposferic (cuprins între sol și 8-10 km înălțime) este toxic, având o acțiune puternic
iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor și are potențial cancerigen. Ozonul prezent la nivelul
solului se comportă ca o componentă a"smogului fotochimic". Se formează prin intermediul unei
reacții care implică în particular oxizi de azot și compuși organici volatili. De asemenea, ozonul
are efect nociv pentru vegetație, determinând inhibarea fotosintezei și producerea de leziuni
foliate, necroze.
Prag de alertă

240 ug/m3- media pe 1 h

Valori țintă

120 ug/m3 – valoare țintă pentru protecția sănătății umane (valoarea
maximă zilnică a mediilor pe 8 ore)
18.000 ug/m3 x h (AOT40) – valoare țintă pentru protecția vegetației
(perioadă de mediere: mai – iulie)

Obiectiv
pe 120 ug/m3 – obiectivul pe termen lung pentru protecția sănătății umane
(valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic)
termen lung
6000 ug/m3 x h (AOT40) – obiectivul pe termen lung pentru protecția
vegetației (perioadă de mediere: mai – iulie)
Figura 14 - Evoluția concentrațiilor orare pentru ozon în județul Alba pentru
perioada 2019-2020
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Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro

Tabel 11 - Date statistice pentru ozon (ug/m³) – valori orare pentru anul 2019
AB-1
AB-2
AB-3
Max
124.76
114.65
123.33
Min
0.70
2.10
2.61
Medie
42.61
38.99
45.66
Valid %
78.53
93.97
87.23
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Din analiza datelor nu se observă atingerea pragului de alertă pentru concentrațiile de
ozon la nivelul județului Alba.
Tabel 12 - Date statistice pentru ozon (ug/m³) – valori zilnice pentru anul 2019
AB-1
AB-2
AB-3
Max
79.71
79.80
83.91
Min
4.65
5.22
7.23
Medie
42.91
38.85
45.66
Valid %
80.00
97.26
90.96
Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Figura 15 - Evoluția concentrațiilor zilnice pentru ozon în județul Alba pentru perioada
2019-2020
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Sursa: prelucrare proprie, date calitateaer.ro
Din analiza datelor prezentate nu se observă depășiri ale valorilor maxim admise pentru
ozon la nivelul județului Alba.
Identificarea principalelor surse de emisie care ar putea contribui la degradarea calității
aerului în Județul Alba
Cu toate că fenomenele naturale (ex. vulcanism, furtuni de nisip, mofete, etc.) sunt, de
multe ori, cauza unor afectări semnificative a mediilor de viaţă, totuşi, se acordă în general o
importanţă mai mică poluării datorate acestor surse. Situate de obicei la distanţă de aşezările
umane, acestea conduc la afectări limitate prin natura poluanţilor generaţi, de regulă fiind vorba
de praf sau compuşi chimici simpli. Poluanţii rezultaţi au un efect nociv mai redus sau
transformându-se destul de rapid în compuşi inofensivi datorită proceselor naturale.
Sursele de poluare antropice rezultă din activitatea umană care conduce la evacuarea în
atmosferă de substanţe care se găsesc sau nu în compoziţia naturală a atmosferei. Sursele de
poluare antropice pot fi clasificate în:
 Surse staționare - sursele punctiforme, reprezentate în special de coșurile de emisie din
activități industriale și arderi industriale;
 Surse mobile - reprezentate de sursele din transporturi
o Cinci drumuri europene traversează Regiunea Centru a căror lungime însumează 951
Km. Patru dintre ele formează un mare inel rutier ce traversează sudul, vestul, nordul
și estul regiunii, iar al cincilea drum european (E60) străbate centrul regiunii, pe
direcția SE - NV. Cele patru drumuri europene sunt: E68, E81, E574 și E578 (DN11
respectiv DN12).
o Autostrăzi:
- Autostrada Nădlac - Orăștie (pe coridorul IV, axa 7, între București-Constanța).
- Autostrada Transilvania
- Drumul expres Sebeș - Turda
 Surse de suprafață – reprezentate de sursele de emisii difuze și în special de cele
rezidențiale, depozite de deşeuri, agricole, șantiere, construiri/modernizări de drumuri,
depozite carburanţi, etc. În acest sector sunt incluse instalaţiile de ardere de mică putere
destinate, în principal, încălzirii spaţiilor şi preparării apei calde menajere pentru sectoarele
rezidenţial şi nerezidenţial. Sectorul rezidenţial, incluzând instalaţiile de ardere cu puterea
termică mai mică de 50MWt, utilizate pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde
S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – revizia 2 - 02.12.2020
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menajere precum şi pentru prepararea hranei, este influenţat în mod direct de fondul de
locuinţe la nivelul județului şi modul de încălzire al acestora (termoficare, diferite tipuri
de combustibili convenţionali fosili, alte surse de energie). Sectorul ne-rezidenţial,
incluzând instalaţiile de ardere cu puterea termică mai mică de 50 MWt utilizate pentru
încălzirea birourilor, şcolilor, spitalelor precum şi instalaţiile de ardere de mică putere
utilizate pe scară largă în domeniile instituţional, comercial, este influenţat în mod direct
de numărul unităţilor şi de consumul de combustibil aferent acestora (sursa: plan de
menținere a calităţii aerului în județul Alba 2020 – 2024).
Poluatori atmosferici
Unele instalații incluse în Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea
și controlul integrat al poluării) au o contribuție semnificativă la emisiile atmosferice. La nivelul
județului Alba, ținând cont de Directiva 2010/75/UE, în 2019, principalele instalații care au emisii
semnificative sunt prezentate în tabelul de mai jos.
Tabel 13 - Instalații IPPC în județul Alba în 2019
An
raportare

SC TRITICUM
SEBES AGROTINERET
SRL
SC ALBALACT
SA - PUNCT DE
LUCRU
OIEJDEA
SC
BRAVINVEST
SRL

Companie
părinte
SC TRITICUM
SEBES AGROTINERET
SRL
SC ALBALACT
SA - PUNCT DE
LUCRU
OIEJDEA
SC
BRAVINVEST
SRL

2019

SC BROLL
PIGMENTS SRL

SC BROLL
PIGMENTS SRL

2019

SC PEHART
TEC GRUP SA

SC PEHART
TEC GRUP SA

2019

SC ROMAQUA
GROUP S.A.
BORSEC SUCURSALA
SEBES

SC ROMAQUA
GROUP S.A.
BORSEC SUCURSALA
SEBES

Zona Sirini,
D.N.1, km
372 nr. F.N.

Lancrăm

2019

SC SATURN SA

SC SATURN SA

str. Cabanei
nr. 57

Alba Iulia

2019

SC TRANSAVIA
SA - ABATOR
PASARI

SC TRANSAVIA
SA - ABATOR
PASARI

SOS ALBA
IULIA- CLUJ
NAPOCA nr.
11

Oiejdea

2019

SC TRANSAVIA
SA - FABRICA
DE NUTRETURI
COMBINATE

SC TRANSAVIA
SA - FABRICA
DE NUTRETURI
COMBINATE

2019

2019

2019

Nume instalație

Adresa

Localitate

Activitate
industrială

DJ704A . nr.
FN

Pianu de Jos

6.6.a - 40 000 de
locuri pentru păsări

DN1, km.
392+600 nr. 0

sat OIEJDEA,
Galda de Jos

6.4.c - Prelucrarea
laptelui

Grindului nr.
1

Lunca
Mureșului

6.6.a - 40 000 de
locuri pentru păsări

Str.
Principala, nr.
453B
Str. 1 Mai
nr.1

BLAJULUI
nr. 244B

Sat Cricău
Petrești

Sântimbru

4.2.e - Nemetale,
oxizi metalici, alți
compuși anorganici
6.1.b - Hârtie și
carton
6.4.b)(ii) - Tratare și
procesare în scopul
fabricării produselor
alimentare din materii
prime de origine
vegetala, având o
capacitate de
producție mai mare
de 300 tone produse
finite/zi de exploatare
(valoarea medie
trimestriala).
2.4 Turnatorii de metale
feroase
6.4.a Abatoare
6.4.b)(ii) Tratare și procesare în
scopul fabricării
produselor alimentare
din materii prime de
origine vegetala,
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SC ZLATCUP
SRL
SC TRANSAVIA
SA - Ferma 3
SANTIMBRU
SC TRANSAVIA
SA - Ferma 7
PACLISA

SC ZLATCUP
SRL
SC TRANSAVIA
SA - Ferma 3
SANTIMBRU
SC TRANSAVIA
SA - Ferma 7
PACLISA

SC TRANSAVIA
SA - GALDA

SC TRANSAVIA
SA - GALDA

SC TRANSAVIA
SA - UNIREA
FERMA 6
SC TRANSAVIA
SA- Ferma 4
SANTIMBRU

SC TRANSAVIA
SA - UNIREA
FERMA 6
SC TRANSAVIA
SA- Ferma 4
SANTIMBRU

SC TRANSAVIA
SA - FERMA 2
OIEJDEA

SC TRANSAVIA
SA - FERMA 2
OIEJDEA

Centrul de
management
integrat al
deșeurilor Galda
de Jos
SC TRANSAVIA
SA - FERMA
NR. 20 SI
FERMA NR 21
SANTIMBRU
ROMARM - SC
UZINA
MECANICA
CUGIR SA

Centrul de
management
integrat al
deșeurilor Galda
de Jos
SC TRANSAVIA
SA - FERMA
NR. 20 SI
FERMA NR 21
SANTIMBRU
ROMARM - SC
UZINA
MECANICA
CUGIR SA

2019

SC ALBATROS
GOLD SRL

2019

2019

2019
2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

având o capacitate de
producție mai mare
de 300 tone produse
finite/zi de exploatare
(valoarea medie
trimestriala).
4.2.d Săruri
6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări
6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări
6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări
6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări
6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări

GARII nr. 10

Zlatna

Zorilor
nr.236A

SANTIMBRU

Pâclișa

Pâclișa

GALDA de
JOS, nr. 570
A

GALDA de
JOS

-

UNIREA II

Str. Blajului,
nr. 1E

SANTIMBRU

Șoseaua Alba
Iulia - Cluj
Napoca, km
11

OIEJDEA

6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări

- nr. -

Galda de Jos

5.4 Depozite de deșeuri

DN1 nr. 13

Sântimbru

6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări

str. 21
Decembrie
1989

Cugir

SC ALBATROS
GOLD SRL

fără strada nr.
fără număr

Berghin

SC
KRONOCHEM
SEBES SRL

SC
KRONOCHEM
SEBES SRL

M.
Kogălniceanu
59

Sebeș

SC WERCO
METAL SRL

SC WERCO
METAL SRL

Garii nr. 10A

Zlatna

4.6 Explosivi
6.6.a - 40
000 de locuri pentru
păsări
4.1.b Hidrocarburi cu
conținut de oxigen
4.2.e Nemetale, oxizi
metalici, alți compuși
anorganici

Sursa: http://atlas.anpm.ro/atlas
Figura 16 - Distribuția teritorială (la nivel de UAT) a instalațiilor IPPC în județul
Alba - 2019
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Sursa: planșă proprie, prelucrare date http://atlas.anpm.ro/atlas
7.1.2. Calitatea apei
Evaluarea stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă s-a efectuat pe baza
rezultatelor obținute în secțiunile de monitorizare și aplicând metodologiile de evaluare conforme
cu cerințele Directivei Cadru Apă 2000/60/EC.
Râurile județului Alba aparțin în exclusivitate bazinului Mureșului, râu ce s-a adaptat la
cel mai vechi traseu de legătură tectonică și hidrografică a Podișului Transilvaniei cu Depresiunea
Panonică. Teritoriul județului Alba se află pe cursul său mijlociu.
Principalele corpuri de apă din județul Alba sunt prezentate în tabelul 14:
Tabel 14 - Corpurile de apă la nivelul județului Alba
Corp de apă
Lungime (KM)
Arieșul Mare, izvor - acumulare Mihoiești și afluenții
137,926
Mureș, sector confluență Arieș - confluență Cerna
134,485
Secaș și afluenții
22,669
Cugir (Râul Mare), acumularea Canciu - confluență Râul Mic
73,689
Geoagiu și afluenții
71,364
Cugir (Râul Mare),sect conf, Râul Mic-conf Mureș
16,078
Boz
11,844
Cheia și afluenții
22,898
Sebeș, sector acumulare Tău - confluență Răchita și afluentii
52,978
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Fenes
19,242
Abrud și afluenții
48,792
Târnava Mică, sector conf, Bagaciu - conf, Tarnava
42,591
Târnava, sector Copsa Mica - confluență Mureș
41,643
Ampoi, sector conf, Valtori - confluență Mureș
39,532
Arieș (ARIEȘUL MARE )sect conf, Abrud-conf, Plaiești
61,684
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Judetul Alba 2018
Calitatea cursurilor de apă
Parametri hidro-morfologici de evaluare ecologică pentru râuri sunt:

modificarea debitului mediu;

modificare amplitudine maximă a variațiilor de nivel (m);

continuitate curgere;

conectivitate ape subterane;

modificarea secțiunii transverale – adâncime;

modificarea secțiunii transverale – lățime;

modificare coeficient de reducere albie majoră;

modificarea coeficient de amenajare îndiguire

coeficient consolidare maluri;

stabilizare pat albie;

structură zonă riverană.
Starea ecologică a corpurilor naturale de apă de suprafață - râuri monitorizate în
bazinul hidrografic Mureș conform Raportului privind starea factorilor de mediu pe anul
2018 în judeţul Alba. În cadrul bazinului hidrografic Mureș au fost evaluate din punct de vedere
al stării ecologice 29 corpuri de apă – râuri însumând 1555,237 km. Din cei 1316,12 km, repartiția
pe lungimi în raport cu starea ecologică este următoarea:

912,471 (58,67 %) în stare ecologică bună;

497,849 km (32,01 %) în stare ecologică moderată;

144,917 km (9,32 % ) în stare ecologică slabă.
Potențialul ecologic al corpurilor de apă de suprafață puternic modificate, râuri
monitorizate în bazinul hidrografic Mureș. În cadrul bazinului hidrografic Mureș au fost
evaluate 33 corpuri de apă puternic modificate - râuri, însumând un număr de 1700,918 km, Pentru
cei 1700,918 km, pentru care s-a evaluat potențialul ecologic, repartiția pe lungimi în raport cu
potențialul ecologic este următoarea:
o
1082,254 km (63,63 %) în potențial ecologic bun (PEB)
o
618,664 km (36,37 %) în potențial ecologic moderat (PEMo)
Potențialul ecologic al corpurilor de apă artificiale – râuri monitorizate în bazinul
hidrografic Mureș. În anul 2017, la nivelul bazinului hidrografic Mureș au fost evaluate pe baza
datelor de monitoring 1 corp de apă râu artificial – nepermanente. Situația îndeplinirii obiectivului
de calitate (starea ecologică bună pentru lungimile corpurilor de apă naturale nepermanente și
respectiv potențialul ecologic bun pentru lungimile corpurilor de apă nepermanente puternic
modificate și artificiale) la nivel global în anul 2017.

Caracter

Tabel 15 - Situația îndeplinirii obiectivului de calitate
Ating obiectivul de calitate Nu ating obiectivul de
Total
calitate
Global (km)

%

Global (km)

%

Global (km)
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Râuri
nepermanente CA Naturale
Râuri
nepermanente CAPM și CAA
Total (km)

932,061

26,97%

2524,290

73,03%

3456,351

244,535

13,12%

1619,299

86,88%

1863,834

1176,596
22,12%
4143,589
77,88%
5320,185
Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Judetul Alba 2018

Starea ecologică a lacurilor. APM Alba nu deține date cu privire la starea ecologică a
lacurilor.
7.1.3. Calitatea solului
Solul este definit ca stratul de la suprafața scoarței terestre. Este format din particule
minerale, materii organice, apă, aer și organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care
îndeplinește multe funcții și este vital pentru activitățile umane și pentru supraviețuirea
ecosistemelor.
Ca interfață dintre pământ, aer și apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplinește
mai multe funcții vitale:

producerea de hrană/ biomasă;

depozitarea, filtrarea și transformarea multor substanțe;

sursă de biodiversitate, habitate, specii și gene;

servește drept platformă/ mediu fizic pentru oameni și activitățile umane;

sursă de materii prime, bazin carbonifer;

patrimoniu geologic și arheologic.
Principalele procese de degradare a solului sunt:

eroziunea;

degradarea materiei organice;

contaminarea;

salinizarea;

compactizarea;

pierderea biodiversității solului;

scoaterea din circuitul agricol;

alunecările de teren și inundațiile.
Relația dintre agricultură și mediu este extrem de complexă. Pe de o parte agricultura este
afectată de un mediu alterat de poluare atmosferică, schimbări climatice și de competiția cu alte
sectoare asupra utilizării terenurilor (industrie, infrastructură). Pe de altă parte agricultura
constituie una dintre cauzele principale ale poluării apelor, eroziunii și poluării solului, emisiile
de gaze cu efect de seră, distrugerea habitatelor și diminuarea diversității biologice. Acestea sunt
rezultatul intensificării, concentrării și specializării care au apărut în ultimele decenii. Și totuși
trebuie subliniat rolul pozitiv pe care îl joacă agricultura prin introducerea unor procese și
tehnologii care pot reduce poluarea, efectul de seră și declinul mediului în general.
Județul Alba dispune de un potențial agricol semnificativ. Terenurile arabile însumează
peste 130 mii hectare, pășunile 120 mii hectare, fânețele și pajiștile naturale peste 72 mii hectare,
iar vița de vie 5 mii hectare (tabel 16). Terenurile arabile sunt localizate cu precădere în partea
central-estică a județului, în luncile Mureșului și Târnavelor și în Podișul Transilvaniei. Solurile
se încadrează în clasa de fertilitate medie și în mai mică măsură în clasa de fertilitate ridicată, iar
condițiile de climă permit cultivarea majorității cerealelor, furajelor, legumelor și plantelor
tehnice. Județul Alba este cel mai important producător de struguri și vinuri din Regiunea Centru,
aici fiind localizate cele mai importante podgorii din Transilvania (Valea Târnavelor, Aiud-
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Ciumbrud, Alba Iulia - Ighiu, Sebeș - Gârbova) (Sursa: Raportul anual privind starea mediului
pentru Județul Alba 2018).
Tabel 16 - Suprafața fondului funciar după modul de folosință
Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

UM: Ha
Total

624157

624157

624157

624157

624157

Agricolă

324853

323198

323131

323131

323131

Arabilă

130087

129503

129503

129503

129503

Pășuni

118162

117851

117784

117784

117784

Fânețe

71007

70206

70206

70206

70206

Vii și pepiniere viticole

4656

4656

4656

4656

4656

Livezi și pepiniere pomicole

941

982

982

982

982

Terenuri neagricole total

299304

300959

301026

301026

301026

Păduri și alta vegetație forestieră

227846

227846

227846

227846

227846

Ocupată cu ape, bălti

6283

6283

6283

6283

6283

Ocupată cu construcții

12738

12738

12738

12738

12738

Cai de comunicații și căi ferate

9061

9061

9061

9061

9061

Terenuri degradate și neproductive

43376

45031

45098

45098

45098

Sursa: INSSE Tempo-Online

Figura 17 - Fondul funciar – după folosința terenurilor (2014)

S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – revizia 2 - 02.12.2020

26

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
SECȚIUNEA 7 - Mediu, eficiență energetică, schimbări climatice

Sursa: INSSE TEMPO-Online

Figura 18 - Acoperirea terenurilor (2018)

Sursa: Corine Land Cover 2018
Potențialul de producție a terenurilor se clasifică, în funcție de sol, relief, climă, apă
freatică, pe baza notelor de bonitare naturală pentru arabil, în următoarele 5 clase de calitate:
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Clasa I (81-100 puncte) - terenuri cu soluri foarte fertile, profunde, cu textura
mijlocie, permeabile, neafectate de fenomene de degradare (sărăturare, eroziune, alunecări, exces
de umiditate etc.), situate pe suprafețe plane sau foarte slab înclinate, în condiții climaterice de
temperatură și precipitații favorabile pentru culturi;

Clasa II (61-80 puncte) - terenuri cu soluri fertile, profunde, cu textură mijlocie sau
mijlociu-fină, cu permeabilitate bună sau mijlocie-mică, slab afectate de fenomene de degradare
(sărăturare, eroziune, exces de umiditate etc.), situate pe suprafețe plane sau slab înclinate, în
condiții climaterice de temperatură și precipitații favorabile pentru culturi;

Clasa III (41-60 puncte) - terenuri cu soluri mijlociu fertile, profunde sau moderat
profunde, cu textură mijlocie, mijlociu-grosieră sau fină, moderat afectate de fenomene de
degradare (sărăturare, acidifiere, eroziune, exces de umiditate etc.), situate pe suprafețe plane sau
mijlociu înclinate, în condiții climaterice de temperatură și precipitații moderat favorabile pentru
culturi;

Clasa IV (21-40 puncte) - terenuri cu soluri slab fertile, frecvent scheletice sau cu
rocă dură, la adâncime mică, cu textură variată (grosieră până la fină), puternic afectate de
fenomene de degradare (sărăturare, acidifiere, eroziune, alunecări active, exces de umiditate etc.),
în condiții climaterice puțin favorabile pentru culturi agricole;

Clasa V (1-20 puncte) - terenuri cu soluri foarte slab fertile, improprii pentru
folosință arabilă, foarte puternic afectate de fenomene de degradare (eroziune, exces de umiditate
etc.) (Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018).
Încadrarea terenurilor pe clase de calitate este prezentată în figura 19.
Figura 19 - Încadrarea terenurilor pe clase de calitate

Sursa: Oficiu de Studii Pedologice și Agrochimice Alba
Din analiza datelor se observă că terenurile arabile încadrate în clasele I și II de calitate
sunt în procent de 15,7% din totalul terenurilor arabile, iar în clasele III – V sunt încadrate 84,3%.
Zone afectate
Deteriorarea solului se manifestă în aproape toată suprafața județului Alba. Zone critice
se întâlnesc în podișul Secașelor și al Târnavelor, din punct de vedere al eroziunii solului și al
alunecărilor de teren. Lunca Mureșului, Târnavelor și Secașelor sunt predispuse la inundații, iar
seceta periodică a afectat solurile din zona Șibot, Sebeș, Cunța, Blaj, Ocna Mureș și Lunca
Mureșului. Terenuri nisipoase se întâlnesc în zonele: Blaj, Crăciunelu de Jos și Vințu de Jos.
Tabel 17 - Repartiția solurilor afectate de factori de degradare
Factori de degradare
Zona
Podișul Secașelor și a Târnavelor
Eroziune
Podișul Secașelor și a Târnavelor
Alunecări de teren
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Inundabilitate
Acidifiere
Compactare
Deficit de elemente nutritive N, P,
K
Volum edafic redus
Sărăturare
Exces de umiditate în sol
Gleizare
Pseudogleizare
Secetă periodică
Terenuri nisipoase
Scoateri din circuitul agricol

Lunca Mureșului, Târnavelor și a Secașelor
Zona montană și submontană
Zona de deal și terase a exploatațiilor agricole
În tot județul
Zona montana
Podișul Târnavelor, Ocna Mureș
Zonele de lunca
În tot județul
În tot județul
Zona Șibot, Sebeș, Cunța, Blaj, Ocna Mureș, Lunca
Mureșului
Crăciunel, Blaj, Vințu de jos
În vecinătatea localităților
Sursa: INSSE Tempo-Online

Figura 20 - Ponderea terenurilor degradate și neproductive în suprafața totală a
UAT-urilor (2014)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date pe site-ul INSSE Tempo-Online
Utilizarea îngrășămintelor
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Un îngrășământ poate fi un produs natural sau de sinteză, de natură minerală sau /și
organică, simplu sau complex, care se aplică sub formă lichidă, semifluidă sau solidă în sol, la
suprafață, sau foliar în scopul sporirii fertilității solului și asigurării unei dezvoltări și creșteri
normale a plantelor.
Din punct de vedere al originii, îngrășămintele sunt chimice (cu azot, fosfor, potasiu,
microelemente etc.), respectiv produse industriale anorganice (minerale) și organice naturale (care
provin din sectorul zootehnic), organice vegetale (care provin de la plante verzi: lupin, măzăriche,
latir, sulfină etc. și plante uscate), bacteriene (nitragin, azotobacterin, fosfobacterin etc.).
Dacă îngrășămintele nu sunt folosite corespunzător, ținând cont de însușirile solului,
gradul lui de aprovizionare cu elemente nutritive, necesarul de nutrienți al plantelor și recoltele
prognozate, acestea pot deveni surse importante de poluare a mediului înconjurător și în special a
mediului acvatic.
Tabel 18 - Cantitatea de îngrășăminte chimice și naturale folosite în agricultură
Categorii
de Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019
îngrășăminte
UM: Tone subst. activa
Chimice
5080
5721
5657
7386
6218
Azotoase
3225
3734
3790
4924
4169
Fosfatice
1787
1916
1810
2352
1991
Potasice
68
71
57
110
58
Naturale
1184640
2043600
2078960
2449760
2694720
Sursa: INSSE Tempo-Online
Din datele prezentate se observă că a scăzut cantitatea de îngrășăminte chimice cu 1168
de tone în 2019, raportat la anul precedent, însă cu toate acestea raportat la o perioadă de 5 ani,
tendința este de creștere a cantității de îngrășământ utilizat. Se poate observa și o creștere a
cantităților de îngrășământ natural utilizat, creștere constantă în ultimii 5 ani.
Tabel 19 - Cantitatea de pesticide folosite în agricultură
Categorii de Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019
pesticide
UM: Kg substanța activă
Insecticide
5951
6242
6552
7546
8300
Fungicide
79298
83394
68690
100018
110019
Erbicide
32086
38114
39712
39947
41501
Sursa: INSSE Tempo-Online
Din datele prezentate se observa în ultimii ani o creștere a cantității de pesticide utilizate
în agricultură cu potențial impact negativ asupra calității solurilor la nivelul județului Alba.
Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare și combatere a eroziunii solului
pe categorii de folosință este prezentată în tabelul următor
Tabel 20 - Îmbunătățiri funciare
Îmbunătățiri funciare

Modul de
terenurilor

folosință

a Anul
Anul
2015
2016
UM: Ha
Lucrări de combaterea Suprafața totală amenajată
43625 43625
eroziunii
și
de
ameliorare a terenurilor
- total
Suprafața agricolă amenajată 41481 41481

Anul
2017

Anul
2018

Anul
2019

43625

43625

43625

41462

41462

41462
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-

Teren arabil
Pășuni naturale

23318
10475

23318
10475

23318
10475

23318
10475

23318
10475

-

Fânețe naturale
Vii, pepiniere viticole și
hameiști
Livezi de pomi, pepiniere,
arbuști fructiferi
Suprafața totală amenajată
Suprafața agricolă amenajată
Teren arabil

3906
2887

3906
2887

3906
2868

3906
2868

3906
2868

895

895

895

895

895

1498
1498
1459

1498
1498
1459

1498
1493
1454

1498
1493
1454

1498
1493
1454

Lucrări de drenaj - total
-

Sursa: INSSE Tempo-Online
În 2019 suprafața de teren pe care s-au efectuat lucrări de combatere a eroziunii și de
ameliorare a solurilor a fost de 43625 ha în timp ce pe 1498 ha au fost executate lucrări de desecare
și drenaj. Suprafețele amenajate au rămas constante începând cu 2015.
Principalele acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor sunt:
 Elaborarea de studii pentru redarea în circuitul agricol a unor terenuri degradate de
activității miniere;
 Elaborarea de studii pentru refacerea ecologică a unor soluri afectate de poluarea cu
petrol și apă sărată;
 Efectuarea de studii care să asigure o folosire rațională a îngrășămintelor chimice și
naturale, cu scopul îmbunătățirii calității solurilor și prevenirii poluării solurilor și
apelor;
 Elaborarea de studii pentru ameliorarea stării de reacție a solurilor și stabilirea
necesarului de amendamente;
 Elaborarea unor studii pedologice și agrochimice pentru managementul produselor
organice reziduale provenite din activități agricole;
 Realizarea unor lucrări pentru utilizarea cât mai judicioasă a resurselor de sol din județ,
în contextul unor etici ecologice și al principiului dezvoltării durabile;
 Elaborarea unor studii speciale care să stea la baza programelor pentru lucrări de
îmbunătățirii funciare, agro-pedoameliorative și de investiții în agricultură, precum și
organizarea și sistematizarea teritoriului agricol, înființarea plantațiilor de pomi, vie,
amenajarea de pășuni, sere, solarii, amenajamente silvice și piscicole
(Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018).
7.1.4. Fondul forestier
Fondul forestier reprezintă suprafața totală a pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi,
a celor care servesc nevoilor de cultură, producție și administrare silvică, a iazurilor, a albiilor
pâraielor (altele decât cele cuprinse în cadastrul apelor), precum și suprafața terenurilor
neproductive incluse în amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate.
Suprafața pădurilor reprezintă totalitatea suprafețelor de teren acoperite cu vegetație
forestieră, constând din arbori și arbuști, reproduși natural sau artificial, care își creează un mediu
specific de dezvoltare biologică și care constituie componenta direct productivă a fondului
forestier, având o suprafață individuală de cel puțin 0,25 hectare.
Conform art. 11 alin (1) din Legea 46/2008 (Codul Silvic), publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr. 238 din 27.03.2008, fondul forestier proprietate publică a statului se
administrează de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, regie autonomă de interes național,
aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
Direcția Silvică Alba este o unitate fără personalitate juridică din structura Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva.
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Suprafața totală a fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de RNP –
Romsilva, prin Direcția Silvică Alba, în cadrul a 7 ocoale silvice, este de 79545 ha (la data de
31.12.2018), reprezentând aproximativ 38% din fondul forestier național din județul Alba.
Terenuri acoperite cu pădure: 77297 ha, din care:

rășinoase: 33369 ha (43%)

fag: 27911 ha (36 %)

stejari: 7729 ha ( 10 %)

diverse alte specii tari: 7659 ha (10 %)

diverse specii moi: 629 ha (1 %)
Figura 21 - Harta cu suprafețe păduri și altă vegetație forestieră (2014)

Sursa: prelucrare date INSSE Tempo- Online
Păduri încadrate în grupa I funcțională (păduri cu funcții speciale de protecție): 49778 ha
(64%).
Păduri încadrate în grupa a II-a funcțională (păduri cu funcții de producție și protecție):
27519 ha(36%).
Pe lângă terenurile acoperite cu pădure, fondul forestier proprietate publică a statului, mai
cuprinde și alte categorii de folosință, însumând 2248 ha, în care sunt incluse:

terenuri care servesc nevoilor de cultură silvică: 22 ha

terenuri care servesc nevoilor de administrație silvică: 395 ha;
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terenuri ocupate de construcții și curțile aferente acestora: 410 ha;

terenuri aflate în clasa de regenerare: 148 ha;

iazurile și albiile pâraielor: 4 ha

terenuri neproductive: 758 ha;

terenuri scoase temporar din fondul forestier și nereprimite: 0 ha;

ocupații și litigii: 511 ha.
Evoluția suprafețelor fondului forestier, din județul Alba, pe categorii de terenuri și
specii de păduri, este prezentată în tabelul următor:
Tabel 21 - Evoluția fondului forestier din județul Alba
Categorii de terenuri și specii de Anul
Anul
Anul
păduri
2014
2015
2016
UM: Mii hectare
206,5
203,7
203,9
Total
201,8
199
199,3
Suprafața pădurilor
73
69,1
69,1
Rășinoase
128,8
129,9
130,2
Foioase
4,7
4,7
4,6
Alte terenuri
Sursa: INSSE Tempo-Online

Anul
2017

Anul
2018

204,3
199,6
69,2
130,4
4,7

206,8
202,3
69,7
132,6
4,5

Figura 22 - Harta cu suprafețe păduri pe tipuri (2019)

Sursa: Corine Land Cover
Apariția și dezvoltarea focarelor de dăunători peste anumite praguri, considerate
periculoase sau critice, pot conduce la grave perturbări ale ecosistemelor forestiere, făcând
indispensabilă intervenția prin practici silvotehnice. Se urmărește reducerea la minimum a folosirii
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substanțelor chimice, poluante și utilizarea în principal a insecticidelor și fungicidelor selective,
biodegradabile, biologice, care să nu aibă efecte dăunătoare asupra omului și asupra entomofaunei
folositoare.
Lucrările de protecție a pădurilor, preventive și curative, se efectuează pentru menținerea
unei stări fitosanitare corespunzătoare în pepiniere, plantații tinere și arborete. În pepiniere se
execută în principal lucrări de combatere a dăunătorilor din sol, a gândacilor defoliatori și a
paraziților vegetali, suprafețele pe care se efectuează aceste lucrări variind de la an la an. În
arboretele de rășinoase se execută anual depistarea și combaterea gândacilor de scoarță și xilofagi.
Principalii dăunători ai pădurilor de rășinoase afectate de doborâturi și rupturi de vânt și
zăpadă sunt gândacii de tulpină din familiile Ipidae și Scolitidae, care se localizează între scoarță
și lemn sau în lemnul arborilor doborâți, unde găsesc mediu prielnic pentru dezvoltare și înmulțire.
În general, în arboretele de rășinoase neafectate de factori vătămători de natură biotică sau abiotică,
dăunătorii de scoarță sunt prezenți, însă populațiile acestora se află fie în stare de latență, fie în
mici focare ținute sub control prin complexul de măsuri specifice aplicat pe parcursul anului. În
plantațiile tinere de rășinoase se efectuează în principal depistarea și combaterea dăunătorului
Hylobius abietis.
Evacuarea materialului lemnos din doborâturile concentrate, este urmată de aplicarea
operativă a măsurilor de reconstrucție a ecosistemelor forestiere afectate.
Principalii defoliatori din pădurile de foioase împotriva cărora se aplică tratamente de
combatere sunt: Lymantria dispar, Tortrix viridana, Stereonichus fraxini.
Lucrările de îngrijire a arboretelor tinere sunt specifice diferitelor stadii de dezvoltare a
arboretelor și sunt deosebit de importante din punct de vedere silvicultural, scopul lor fiind de a
asigura la maturitate păduri bine structurate, corespunzătoare condițiilor staționare și tipurilor
natural fundamentale de păduri, care să-și îndeplinească în cele mai bune condiții rolul de protecție
a factorilor de mediu și să producă în același timp, lemn de calitate apt pentru utilizări superioare.
Dimensionarea anuală a suprafețelor ce necesită a fi parcurse cu astfel de lucrări se
realizează în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale normelor tehnice specifice
și ale stării efective de vegetație a arboretelor, evaluată în teren. Lucrările în stadii avansate de
dezvoltare a arboretelor (răriturile) pot aduce însă și unele rezultate economice pozitive chiar la
momentul realizării lor.
In anul 2018, în fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Direcția
Silvică Alba, s-au realizat următoarele lucrări de îngrijire a arboretelor tinere:
degajări
364 ha
curățiri
346 ha
rărituri
909 ha
elagaj artificial 0 ha
Pentru anul 2019, Direcția Silvică Alba a programat realizarea în pădurile proprietatea
publică a statului pe care le administrează, a următoarelor lucrări de îngrijire:
degajări
340 ha
curățiri
360 ha
rărituri
2000 ha
elagaj artificial
0 ha
Regenerarea pădurilor reprezintă un proces necesar pentru asigurarea viabilității pădurii
în timp prin reînnoirea sau refacerea generațiilor de arbori în locul celor exploatate sau distruse
din diferite cauze (ex. doborâtori de vânt, etc). Extinderea suprafeței pădurilor se face prin
regenerarea tuturor suprafețelor de pădure de pe care s-a recoltat masă lemnoasă, ca urmare a
aplicării tăierilor de produse principale; împădurirea terenurilor fără vegetație forestieră, care nu
au alte folosințe atribuite prin amenajament; reconstrucția ecologică a terenurilor afectate de
fenomene de degradare.
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Programarea lucrărilor de regenerare este în concordanță cu tăierile definitive care se
execută, obligația legală fiind ca în termen de maxim 2 ani de la îndepărtarea arboretului matern,
suprafețele să fie regenerate. Direcția Silvică Alba sprijină sub raport tehnic și cu material biologic
activitatea de regenerare a pădurilor, precum și de împădurire a unor terenuri degradate, inapte
pentru folosințe agricole.
Regenerarea artificială reprezintă ansamblul de lucrări prin care se plantează sau se
însămânțează o suprafață de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere
exploatate, cât și pe terenuri lipsite de vegetație forestieră.
Tabel 22 - Suprafața terenurilor pe care s-au executat regenerări artificiale
Categorii de regenerări artificiale (pe Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
specii de păduri)
2014
2015
2016
2017
2018
UM: Ha
368
390
292
245
235
Regenerări artificiale - total
316
365
254
200
205
Rășinoase
52
25
38
45
30
Foioase
Sursa: INSSE Tempo-Online
Volumul de lemn recoltat
Suprafața parcursă cu tăieri reprezintă suprafața pe care se desfășoară acțiuni de recoltare
a arborilor din pădure în vederea valorificării și pentru asigurarea condițiilor favorabile de
dezvoltare a arborilor.
Suprafața parcursă cu tăieri de regenerare reprezintă suprafața pe care s-au executat tăieri
de masă lemnoasă, efectuate în cadrul tratamentelor silvice pentru trecerea pădurii de la o generație
la alta, prin care se urmărește în principal asigurarea regenerării acestora pe cale naturală și
realizarea unor structuri optime sub raport funcțional.
Tăierile rase reprezintă extragerea integrală a arboretului bătrân printr-o singură tăiere,
regenerarea pădurii realizându-se pe cale artificială.
Tabel 23 - Dinamica suprafețelor de pădure parcurse cu tăieri
Categorii de acțiuni de tăiere
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2014
2015
2016
2017
2018
UM: Ha
100981
98453
137218
177296
181561
De regenerare - total
691988
538787
415355
370441
Operațiuni de igiena și curățire a 724760
pădurilor
165384
170486
181974
163772
Tăieri de îngrijire în păduri 162541
tinere
456089
444825
381774
365547
442276
De produse accidentale
14635
20330
30284
24134
Tăieri
de transformare a 9371
pășunilor împădurite
Sursa: INSSE Tempo-Online
Volumul de lemn ce poate fi recoltat din păduri este cel prevăzut de amenajamentele
silvice. Amenajamentele silvice se întocmesc pentru perioade de 10 ani, cu excepția pădurilor din
specii repede crescătoare (plop, salcie etc), la care amenajamentele silvice au valabilitate de numai
5 ani. Volumul de lemn ce poate fi recoltat anual (posibilitatea anuală) se calculează raportând
volumul total de lemn prevăzut de amenajament a fi recoltat, la numărul de ani de valabilitate a
amenajamentului respectiv. Potrivit dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic,
respectarea posibilității este obligatorie, putând fi depășită doar în cazul în care în anii anteriori nu
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s-a recoltat întreaga posibilitate sau apar produse accidentale (arbori uscați, doborați de vânt sau
zăpadă, atacați de insecte etc.) care trebuie recoltate.
Categorii de păduri
Total
Rășinoase
Fag
Stejar
Diverse specii tari
Diverse specii moi

Tabel 24 - Dinamica volumului de lemn recoltat
Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
UM: Mii mc
642,7
499,3
445
443
296,4
220,2
189,1
189,5
246,1
189,9
164,5
165,7
56,4
49,4
45,4
42,3
36,7
34,4
38,9
38,5
7,1
5,4
7,1
7
Sursa: INSSE Tempo-Online

Anul 2018
425,3
206,7
140,1
41
33,4
4,1

In anul 2018, din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Direcția
Silvică Alba a fost recoltat un volum de 190.2 mii mc masa lemnoasă.
In anul 2019, Direcția Silvică Alba are un program de recoltare a masei lemnoase de 222
mii mc masă lemnoasă. Acest volum reprezintă aproximativ 71% din posibilitatea anuală a
pădurilor proprietate publică a statului, administrate de Direcția Silvică Alba.
Dintre bunurile și serviciile oferite de ecosistemele forestiere, se pot enumera
următoarele:

rol de protecție împotriva eroziunii și degradării solului;

protecția apelor curgătoare;

reducerea temperaturilor pe timpul verii;

protecție împotriva vântului;

înfrumusețarea peisajului;

activități turistice și de recreere.
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7.2. Eficiență energetică, energii regenerabile
7.2.1. Eficiență energetică
In prezentul sub-capitol vor fi analizate câteva din aspectele relevante pentru eficiența
energetică, precum cele ce țin de fondul construit, având în vedere că acesta produce aproximativ
40% din amprenta de carbon la nivel mondial și consumă aproape 50% din energia generată1
(celelalte aspecte ce țin de alte domenii conexe fiind fie tratate în capitolele specifice, fie nefiind
acoperite de date disponibile). Pentru analiza situației existente, relevante sunt obiectivele Uniuni
Europene setate pentru orizontul 2020, după cum urmează (în elaborarea strategiei obiectivele vor
fi corelate cu cele pentru orizontul 2030):
 Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (față de 1990);
 Creșterea ponderii resurselor regenerabile de energie la 20% din total surse de energie;
 Creșterea ponderii biocombustibililor la 10%, din total combustibili utilizați;
 Reducerea cu 20% a consumului de energie primară.
Aceste ținte au fost adaptate pentru orizontul 2030, iar pentru a împiedica schimbările
climatice periculoase, UE2 s-a angajat în cadrul Acordului de la Paris să reducă emisiile de gaze
cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 prin comparație cu nivelul din 1990 și să ajungă la
neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până la jumătatea secolului. În noiembrie 2018,
Comisia Europeană a prezentat o strategie UE pe termen lung pentru a ajunge la o economie neutră
pentru mediul înconjurător până în 2050, care include opt căi posibile. Parlamentul European a
votat, pe 14 martie 2019, rezoluția cu recomandări. Deputații europeni au cerut liderilor să ridice
obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2030 și au reiterat poziția Parlamentului de a aloca cel
puțin 35% din cheltuielile pentru cercetare (Orizont Europa) proiectelor de susținere a obiectivelor
climatice.
Cadrul legislativ.
În UE, domeniul eficienței energetice și al resurselor regenerabile de energie este
reglementat în principal de următoarele directive3:
 Directiva nr. 2012/27/UE privind eficiența energetică,
 Directiva nr. 2009/28/UE privind promovarea utilizării energiei din surse
 regenerabile;
 Directiva nr. 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.
Alte documente de referință în acest domeniu sunt:
 Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind regulile
 comune aplicabile pieței interne de energie;
 Directiva 2004/8/CE privind promovarea co-generării pe piața de energie;
 Directiva 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile
 energetice;
 Directiva nr. 2002/91/CE asupra performanțelor energetice ale clădirilor;
 Rezoluția Parlamentului European din 25.10.2002 asupra punerii în aplicare a primei
etape a programului european privitor la schimbările climatice, urmarea protocolului
de la Kyoto;
 Pachetul legislativ „Energie - Schimbări Climatice” agreat de șefii de stat și de
Guvern la Consiliul European din 13 decembrie 2008, adoptat în cadrul reuniuni
plenare a Parlamentului European din data de 17 decembrie 2008 și adoptat formal
de Consiliul European pe data de 6 aprilie 2009

1

http://www.uraia.org/documents/132/2015‐_Smart_Cities_Council_‐_Smart_City_Readiness_Guide_‐
_ENG_MFMT7ax.pdf
2
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2obiective-si-masuri-ue
3
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Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei electrice produse din resurse
regenerabile;
Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 32/2006/CE privind eficiența
energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice;
Cartea Verde privind strategia europeană pentru energie durabilă, competitivă și
sigură;
Carta Verde privind eficiența energetică - „ A realiza mai mult cu mai puțin”;
Carta Verde - „ Spre o strategie europeană a siguranței în alimentarea cu energie”
Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

Directiva 2012/27/UE4 privind eficiența energetică, prin care se stabilesc normele
obligatorii pentru utilizatorii finali și furnizorii de energie, a fost transpusă în legislația românească
prin Legea 121/ 2014 privind eficiența energetică și prin HG 917/2012. Pentru performanța
energetică a clădirilor, Directiva 2010/31/CE a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr.
372/2005 privind performanța energetică a clădirilor modificată și completată prin Legea
159/2013 și respectiv Ordonanța Guvernului nr. 13/2016, fiind susținută și de OUG nr. 18/2009,
cu privire la programul pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.
România în calitate de membru al Uniunii Europene face eforturi constante în vederea
adaptării legislației naționale referitoare la energie la cerințele directivelor europene, fapt ce
implica un amplu proces de reorganizare și reconstrucție instituțională. Prin politicile sale
energetice, România a preluat principiile propuse de documentele programatice ale UE și a
adoptat măsuri legislative corespunzătoare referitoare la aplicarea lor în context național.
 Legea nr. 121/ 2014 (cu completările ulterioare) privind eficiența energetică;
 Legea nr. 160/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind
eficiența energetică;
 Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 372/2005 (*republicată*), privind performanța energetică a clădirilor;
 O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și
libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G. nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României –
Orizont 2013-2020-2030;
 H.G. nr. 1069/2007 - Strategia Energetică a României 2007 – 2020, actualizată pentru
perioada 2011- 2020;
 H.G. nr. 219/2007 privind promovarea co-generării bazată pe cererea de energie
termică;
 Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 H.G. 958/2005 - pentru modificarea H.G. 443 /2003 și pentru modificarea și
completarea H.G. 1892/2004 pentru promovarea producției de energie electrica din
surse regenerabile de energie;
 HG 163/2004 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul eficientei
energetice;
 H.G. nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor
regenerabile de energie;

4
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H.G. 122/2015 pentru aprobarea Planului național de acțiune în domeniul eficienței
energetice;
 HG nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului
 Reglementări ANRE aferente Legii nr. 121/2014
o Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agrearea societăților
prestatoare de servicii energetice și Regulamentul pentru autorizarea auditorilor
energetici din industrie, aprobat prin Decizia ANRE/DEE nr. 2794/2014
o Decizia nr. 7/DEE/2015 privind aprobarea Modelului pentru întocmirea
Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o
populație mai mare de 5.000 locuitori ○ Decizia nr. 8/2015 privind aprobarea
Modelului pentru întocmirea programului de îmbunătățire a eficienței energetice
pentru unități industriale
o Decizia nr. 2123/2014 privind aprobarea Ghidului de elaborare a auditurilor
energetice
o Decizia nr.1033/2016 au fost aprobate clauzele minime care trebuie introduse în
contractele de prestări servicii de management energetic pentru operatorii
economici și în contractele de prestări servicii de management energetic pentru
autoritățile administrației publice locale aplicabile societăților prestatoare de
servicii energetice și persoanelor fizice autorizate.
In mod specific, Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede ca pentru clădirile noi, pentru care
recepția la terminarea lucrărilor se efectuează pe baza autorizației de construire emise începând cu
31 decembrie 2020, consumul de energie din surse convenționale să fie aproape egal cu zero.
De asemenea, Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare prevede că „Primarii localităților urbane cu mai mult de
5.000 de locuitori inițiază planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri noi și
existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero.” În sectorul public, autoritățile
locale trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea 121/2014 privind eficiența energetică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. În localitățile cu mai mult de 5000 locuitori,
autoritățile vor trebui să întocmească conform legii, Programul de Îmbunătățire a Eficienței
Energetice, în conformitate cu modelul aprobat prin Ghidul pentru întocmirea Programului de
îmbunătățire a eficienței energetice aprobat de Departamentul pentru Eficiență Energetică
(anre.ro).
Consiliul Județean Alba are calitatea de coordonator teritorial în România al Convenției
primarilor, în acest sens manifestându-și angajamentul voluntar privind susținerea măsurilor de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în anul 2030 și dezvoltare a orașelor
și regiunilor rezistente la schimbările climatice printr-o abordare integrată a planificării de
dezvoltare pe termen lung.
La nivel județean, ALEA - Agenția Locala a Energiei Alba5 este principalul organism
calificat pentru promovarea unor politici coerente de promovare a dezvoltării energetice durabile
prin activități de identificare, evaluare și monitorizarea a problemelor legate de eficiența
energetică, managementul energetic și utilizarea resurselor regenerabile de energie.
La nivel județean, cele mai importante două instrumente privind eficientizarea
energetică sunt Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) – versiuni inițiale
elaborate în perioada 2011 – 2015 și actualizate în 2020 (cu excepția municipiului Sebeș) și
Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) – documente elaborate în
perioada 2015 – 2016 (documente elaborate la nivel local și asumate de fiecare entitate în parte):
Semnatari
Angajamente
Înregistrat
Plan de acţiune
Aiud
2020
2008
2012
5
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Alba Iulia
2020 / 2030/ ADAPT 2010
2011
Cugir
2020
2010
2015
Pianu
2020
2013
2015
Sebeș
2030 / ADAPT
2016
2018
Sântimbru
2020
2012
2013
Teiuș
2020
2013
2015
Zlatna
2020
2011
2012
Sursa: https://www.conventiaprimarilor.eu/plans-actions-ro/action-plans-ro.html
In prezent, la nivelul județului Alba, cele mai recente documente asumate de autoritățile
locale publice sunt Planurile de Acțiune pentru Energie Durabilă- PAED(c) (actualizate sau nou
elaborate) pentru următoarele UAT-uri (ediția 2020)6:

PAEDc 2020 Municipiul Alba Iulia

PAED 2020 Orașul Zlatna

PAED 2020 Orașul Teiuș

PAED 2020 Comuna Berghin

PAED 2020 Comuna Ciugud

PAED 2020 Comuna Ighiu

PAED 2020 Comuna Pianu

PAED 2020 Comuna Sântimbru

PAEDc 2030 Sebeș

PAED Cugir

PAED Aiud

PAED 2020 Ocna Mureș
In cadrul acestora au fost incluse majoritatea măsurilor prevăzute în variantele inițiale
și adăugate noi măsuri care să țină seama de evoluția tehnico-edilitară și strategică a
localităților, în vederea îndeplinirii obiectivelor de reducerea a emisiilor de gaze cu efect de seră
prin creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, utilizarea eficientă a energiei în locuințe
și clădiri din sectorul terțiar, sustenabilitatea sistemului de transport public, modernizarea
sistemului de iluminat public, producerea unei părți importante a energiei necesare din surse
regenerabile, contribuind totodată la creșterea calității vieții. De aceea, totodată, la nivel urban
PAED-urile sunt corelate cu PMUD-urile7 (Sursa: PAED 2020 Municipiul Alba Iulia).
Eficiența energetică – fond construit.
La nivel național, ca urmare a implementării acestor directive, menite să reducă atât
consumurile înregistrate pentru utilizarea, funcționarea și întreținerea clădirilor, cât și emisiile cu
efect de seră pe care acestea le generează, piața dedicată eficientizării energetice s-a concentrat pe
două mari programe: eficientizarea clădirilor aflate în administrare publică (precum sediile de
primărie sau ale altor autorități locale sau județene, școli, spitale etc.) și a celor private - locuințele
colective sau semi-colective. Cele două tipuri de programe s-au implementat diferit, mai ales în
ceea ce privește aplicarea unor soluții care să cuprindă tehnologii inteligente (prin intermediul
cărora se pot lua măsuri cu efecte mult mai vizibile și de durată pentru o dezvoltare sustenabilă):
soluții de refațadizare (fie din fonduri proprii, fie din fonduri publice) – adică simpla izolare a
locuințelor, aflate în proprietate privată în proporție de peste 90%, în timp ce clădirile publice au
devenit subiectul unor proiecte mai extinse, sau integrate, prin utilizarea soluțiilor inteligente.

conform informațiilor coroborate de pe site-urile: https://www.conventiaprimarilor.eu/plans-actions-ro/actionplans-ro.html și https://alea.ro/publicatii/planuri-de-actiune/planuri-de-actiune-pentru-energie-durabila-paed-2020
7
PMUD – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă
6
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Figura 23 - Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate, medii de
rezidență în Regiunea Centru (2018)

Sursa: INSSE TempoOnline
Astfel că, domeniile țintă și care necesită o atenție sporită, precum energia consumată în
clădiri (dată de suma consumurilor energetice pentru instalațiile de încălzire, iluminat, apă caldă
menajeră, prepararea hranei, ventilație, climatizare ale clădirii, cu scopul final ca în spațiile în care
se desfășoară activități umane să se mențină un nivel acceptabil al confortului termic și fiziologic,
în contextul destinației pentru care ea a fost construită), au rămas descoperite.
Figura 24 - Distribuția clădirilor certificate BREEAM8 la nivel regional (2020)

Sursa: https://tools.breeam.com/projects/explore/map.jsp
Totuși, în contextul internațional deja definit de multitudinea proiectelor care
implementează tehnologiile cele mai noi pentru implementarea conceptului de clădire verde (în
vederea reducerii emisiilor GES și de reducere a consumurilor energetice aproape de zero), se
remarcă și la nivel național o intensificare a eforturilor, astfel fiind deja certificate peste 240 de
8

Building Research Establishment Environmental Assessment Method
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clădiri BREEAM9 și peste 100 de clădiri LEED10 (conform datelor disponibile pentru luna iulie
2020). Astfel că, din punct de vedere al competiției în contextul regional extins, Alba se află întro poziție cel puțin interesantă, putând beneficia de exemplele oferite de celelalte județe, care
datorită ritmului de dezvoltare, fie a clădirilor rezidențiale, fie a celor de birouri – găzduiesc deja
peste un sfert din clădirile cu certificări internaționale: din totalul național, există, cu certificare
BREEAM, 48 de clădiri în județul Cluj, și la nivelul regiunii Centru – 14 clădiri în județul Brașov,
2 clădiri în județul Sibiu și 1 clădire în județul Mureș; iar cu certificare LEED există 4 clădiri în
județul Brașov.
In portofoliul de proiecte al municipiului Alba Iulia – smart city, există în implementare
un proiect, în domeniul clădirilor inteligente: Sistem online pentru demonstrarea posibilităților
integrării sistemelor de monitorizare și control destinate clădirii extensiei Universității Tehnice
Cluj Napoca, situată in Alba Iulia. Soluția constă într-un sistem online pentru demonstrarea
posibilităților integrării sistemelor de monitorizare și control destinate clădirii extensiei
Universității Tehnice situată in Alba Iulia, anume:

sistemul de securitate cu sistemul detecție efracție

sistemul de control acces

sistemul de supraveghere video și sistemul de interfonie

sistemul de siguranță cu sistemul detecție incendiu

sistemul de adresare publică

sistemul de monitorizare lifturi (unde este cazul)

sistemul de detecție și evacuare gaze, sistemul de protecție și avertizare persoane,
sistemul de evacuare a fumului, sistemul de detecție și evacuare noxe

sistemul surselor de rezervă, sistemul anti-îngheț și sistemul de monitorizare
instalații electrice (cuprinse în sistemul de siguranță)

sistemul de iluminat cu sistemul de iluminat de evacuare și iluminat de siguranță
(cuprinse în sistemul de siguranță)

sistemul de comunicație cu sistemul date-voce, sistemul de distribuție semnale
televiziune și sistemul multimedia

sistemul de încălzire/răcire, ventilație și aer condiționat cu sistemul de
monitorizare meteorologică și sistemul de control al jaluzelelor

sistemul de management al resurselor și sistemul de distribuție apă cu sistemul de
irigații

sistemul de management al deșeurilor utilizând standardul KNX (CENELEC EN
50090, CEN EN 13321-1, ISO/IEC 14543-3, GB/T 20965, ANSI/ASHRAE 135)11.
Pentru județul Alba (pe medii de rezidență), evoluția locuințelor existente la sfârșitul
anului, pe forme de proprietate este prezentată în tabelul de mai jos.

9

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) reprezinta o metoda de evaluare a performantei ecologice a
cladirilor. Aceasta metoda a fost elaborata in UK de catre Building Research Establishment (BRE). BREEAM este
cea mai utilizata metoda, folosita in prezent, de evaluare a impactului cladirilor asupra mediului. BREEAM reprezinta
un standard pentru proiectare durabila si a devenit instrumentul principal de evaluare a performantei ecologice a unei
cladiri. BREEM este aplicabil atat pentru cladirile existente cat si pentru cele noi
(https://www.auditeco.ro/articol/certificare-breeam/10)
10
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – Leadership in Energie si Design de Mediu) este unul
dintre cele mai cunoscute programe de certificare a cladirilor verzi utilizat in intreaga lume. Creat de catre organizatia
non-profit USGBC (U.S. Green Building Council – Consiliul Cladirilor Verzi din SUA), acest program include un
set de sisteme de punctare a elementelor specifice (design, constructie, operare si intretinere) cladirilor verzi, caselor
si zonelor rezidentiale, cu scopul de a ajuta proprietarii si administratorii de cladiri sa actionize in mod responsabil
fata de mediul inconjurator si sa utilizeze eficient resursele.
11
https://albaiuliasmartcity.ro/ro/proiect/cladiri-inteligente/
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Tabel 25 - Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate, medii de
rezidență, 2013 - 2018
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Număr total locuințe în județ
Total
8799832 8840595 8882090 8929167 8976794 9031317
102165 105762 106451 107321 109648 111960
Proprietate publică
8697667 8734833 8775639 8821846 8867146 8919357
Proprietate privată
Număr total locuințe în mediul urban
Total
86562
86967
87313
87660
88114
88506
776
776
776
776
775
Proprietate majoritar de 727
stat
85835
86191
86537
86884
87338
87731
Proprietate majoritar
privată
Sursa: INSSE Tempo-Online
În analiza comparativă a anului 2018 față de 2013, se poate observa menținerea evoluției
în sensul creșterii fondului de locuințe în proprietate privată. Aceasta ar trebui să fie corelată cu
orientarea serviciilor și analiza de consumuri specifice înspre sectorul rezidențial, ca principal
sector în care se înregistrează consumuri de energie. Bilanțul mediu al consumurilor energetice
pentru un apartament în România, prezintă următoarea structură: circa 55% încălzire incintă de
locuit, 25% apă caldă de consum, 13% energie pentru aparatele electrice (inclusiv iluminatul
locuinței), 7% energie pentru prepararea alimentelor. O mare parte din locuințe (atât individuale
cât și cele colective - blocuri de apartamente) au o vechime apreciabilă și prezintă deficiente
majore atât în privința izolației termice cât și a eficientei energetice a sistemelor de producere și
distribuție a agentului termic. (Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023
aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018)
Pe de altă parte, situația energetică a clădirilor publice nu este corespunzătoare,
majoritatea acestor clădiri având izolații termice necorespunzătoare și sisteme ineficiente din
punct de vedere energetic de producere a agentului termic; de asemenea sistemele de distribuție
și elementele radiante de încălzire nu corespund de multe ori din punct de vedere al eficienței
energetice. Lucrările de reparație a acestor clădiri derulate deja nu au inclus de cele mai multe
ori și acțiuni de eficientizare energetică bine proiectate și executate, așa încât și după reabilitări
consumurile energetice specifice ale lor au rămas mari. Lipsa unor sisteme inteligente de
contorizare a consumurilor energetice nu permite utilizatorilor sa conștientizeze modul în care
consuma energia și în consecință, sa întreprindă măsuri de reducere a acestor consumuri. În
Județul Alba încălzirea în clădirile publice și rezidențiale se realizează descentralizat, fiind
utilizate sisteme proprii de încălzire, cum ar fi centrale termice care utilizează gaze naturale sau
echipamente pentru încălzire utilizând energia electrică. (Sursa: Strategia Județului Alba în
domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018)
În Județul Alba au fost realizate lucrări de reabilitare a blocurilor de locuințe prin
Programul național de reabilitare a blocurilor de locuințe, din păcate nu în totalitate, necesarul
de blocuri de reabilitat fiind încă destul de mare. Aceasta situație se datorează în primul rând
accesului dificil la finanțare, lipsei de interes/înțelegere a locuitorilor din cadrul asociațiilor de
locatari, realizării greoaie a documentațiilor tehnice necesare. Au fost în schimb realizate de către
proprietarii de apartamente și case, lucrări de reabilitare termică (de regulă numai izolarea
termică a anvelopei clădirilor) în regie proprie sau prin programul Casa Verde, care, deși utile
pentru scăderea consumurilor energetice cu circa 25%, nu pot asigura nivelul de calitate necesar
al lucrărilor. (Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ
Alba nr. 218 din 2018).
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In vederea atingerii obiectivelor setate prin asumarea strategiei Alba Iulia – smart city,
municipiul este implicat în proiectul internațional + CityxChange12. Astfel, municipiul face încă
un pas spre îndeplinirea obiectivului de a realiza un ecosistem urban durabil care are zero emisii
și de a dezvolta o regiune urbană cu 100% energie regenerabilă până în 2050, iar alături de Pisek
(Cehia), Võru (Estonia), Smolyan (Bulgaria) și Sestao (Spania), municipiul Alba Iulia va
implementa următoarele soluții propuse prin proiect13:

Co-crearea unei viziuni îndrăznețe de oraș în vederea planificării, implementării,
replicării și scalării unor orașe și districte/cartiere pozitive din punct de vedere
energetic.

Co-crearea de cartiere/zone pozitive din punct de vedere energetic, cu participarea
cetățenilor.

Dezvoltarea unor PEBD-uri prin îmbunătățirea performanței energetice, respectiv
integrarea în sistemul energetic.

Dezvoltarea unei abordări diferite în ceea ce privește rețelele de energie locale.

Facilitarea unei piețe de energie favorabilă pentru toți consumatorii prin
intermediul unei piețe energetice flexibile.

Facilitarea investițiilor în clădiri pentru actorii locali publici și privaţi.
Eficiența energetică – celelalte sectoare, în afara fondului construit.
In general, anul de referință pentru îndeplinirea obiectivelor PAED este 2008, iar
consumurile înregistrate în acel an sunt detaliate în continuare, pentru exemplificare (pentru
localitățile din mediul urban, conform datelor disponibile în PAED-urile existente). Analiza
consumurilor de energie în diferitele sectoare incluse în PAED este strâns legată de emisiile de
gaze cu efect de seră, astfel putând fi prioritizate măsurile și acțiunile ce trebuie întreprinse în
vederea atingenrii obiectivelor asumate:
 consumul energetic cel mai ridicat se înregistrează în domeniul clădirilor (aprox. 72%
din total), cele rezidențiale fiind pe primul loc, fiind urmate de clădirile din sectorul
terțiar;
 sectorul de transport privat și comercial prezintă un consum de aproximativ 22% din
totalul consumurilor inventariate; restul de 6% fiind rezultatul altor activități
(agricultură, industrie etc.)
Tabel 26 - Consumuri de energie – exemplu pentru mediul urban (conform datelor
disponibile din PAED)
Domeniul de activitate
Clădiri, echipamente/ instalații
municipale
Clădiri, echipamente/ instalații terțiare
Clădiri rezidențiale
Iluminatul public municipal
Transport propriu municipal
Transportul public
Transportul privat și comercial
Total

Consum Alba
Iulia 2008
(MWh)
17.038

Consum Zlatna
2008 (MWh)

Consum Teiuș
2008 (MWh)

2100.49

1300

219.719
365.939
2.761
332
6.679
163.833

3018.392
37914.45
298.91
133.41
14460
14460

7300
51400
294
75
16300

776.301

58125.654

76700

Sursa: PAED 2020 Municipiul Alba Iulia, PAED 2020 Orașul Zlatna, PAED 2020 Orașul Teiuș
Analiza emisiilor de CO2, pentru mediul urban, corespunzătoare consumurilor de energie
12

https://cityxchange.eu/our-cities/alba-iulia-romanian/
13 https://cityxchange.eu/wp-content/uploads/2019/10/Alba-Iulia_Press-release.pdf
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din principalele sectoare indică ponderi medii de 29% a emisiilor produse de consumul de
electricitate; gazul natural consumat pentru încălzirea clădirilor este responsabil pentru peste 50%
din emisii în medie, iar carburanții consumați în transportul urban au o pondere medie de 21%.
Concluzia importantă este că deși electricitatea deține doar 12% pondere în consumul de energie,
emisiile asociate acestui consum constituie un procent mult mai mare din totalul emisiilor de CO2.
Aceasta se datorează randamentelor scăzute din domeniul producerii de energie electrică, în special
termocentralelor electrice vechi și transportului electricității prin rețele uzate. (Sursa: PAED 2020
Municipiul Alba Iulia, PAED 2020 Orașul Zlatna, PAED 2020 Orașul Teiuș)
Astfel, prin PAED-urile analizate au fost stabilite o serie de măsuri care vizează toate
tipurile de clădiri (Sursa: compilarea datelor disponibile pe site-ul
https://alea.ro/publicatii/planuri-de-actiune/planuri-de-actiune-pentru-energie-durabilapaed-2020):
 Clădiri municipale – clădiri în proprietate / administrare publică (cele pentru care
primăria își asumă achitarea costurilor legate de energie și poate dispune de ele, din
punct de vedere juridic și administrativ: sedii municipale, școli, grădinițe, sedii
sociale, centre/baze sportive și de agrement, etc.); cu toate că ponderea lor în
consumul total al clădirilor este mică, acestea trebuie să devină exemple de urmat
din punct de vedere al eficienței energetice și al utilizării surselor regenerabile de
energie;
 Clădiri din sectorul terțiar - cele care nu sunt locuințe și nu sunt clădiri municipale
(sedii de instituții, spitale, spații comerciale, sedii de bănci, clădiri ale unor firme
private, etc); cu toate că primăria nu poate impune direct niște acțiuni de eficientizare
energetică, totuși prin pârghii diverse (taxe locale, autorizații de construcție și alte
avize, anumite stimulente, planificare urbană, acțiuni de mobilizare/training) are un
rol important în reducerea consumurilor și în acest sector de clădiri;
 Locuințe, atât cele individuale cât și cele colective-blocuri de locuințe; și aici
primăria are la dispoziție o paletă largă de acțiuni pentru a conștientiza/mobiliza/
determina proprietarii acestor locuințe să acționeze pentru reducerea consumurilor
de energie.
În primul rând, în cazul clădirilor se impune realizarea unei diagnoze a situației lor actuale
din punct de vedere al consumurilor energetice prin efectuarea / promovarea auditurilor care să le
stabilească performanța energetică – în termeni de consumuri specifice de energie (kWh/m2 și an)
făcând posibilă comparația cu alte clădiri din aceeași clasă/categorie; de asemenea, auditurile vor
furniza recomandările de bază pentru acțiuni specifice pentru reducerea consumurilor împreună
cu evaluarea costului acestor măsuri. Aceste recomandări vor sta la baza viitoarelor lucrări de
reparații/modernizări ale clădirilor. (Sursa: compilarea datelor disponibile pe site-ul
https://alea.ro/publicatii/planuri-de-actiune/planuri-de-actiune-pentru-energie-durabila-paed2020)
Ca zonă de intervenție în clădiri, măsurile prevăzute în PAED-uri, în general, la sectorul
clădirilor vizează: anveloparea clădirilor – pentru a minimiza pierderile de căldura, îmbunătățirea
sistemelor de producție/distribuție a căldurii/ apei calde, a ventilării/ climatizării aerului interior,
precum și gradul de utilizare a energiei electrice / consumurile în clădiri. Ca tip de intervenție
măsurile propuse sunt: lucrări de investiții în modernizarea unor sisteme/instalații ale clădirilor,
măsuri de înregistrare corectă și inteligentă a consumurilor, de automatizare a unor sisteme de
reglaj, dar și măsuri de schimbare a comportamentului utilizatorilor clădirilor pentru
responsabilizarea lor și implicarea lor în evitarea risipei de energie. (Sursa: compilarea datelor
disponibile pe site-ul https://alea.ro/publicatii/planuri-de-actiune/planuri-de-actiune-pentruenergie-durabila-paed-2020)

7.2.2. Energii regenerabile
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Potențialul surselor regenerabile și valorificarea acestuia este analizat inclusiv la nivel
regional, Agenția de Dezvoltare Centru acordând o atenție deosebită acestui domeniu în vederea
asigurării unei dezvoltări durabile bine fundamentate a regiunii. În documentul Strategia de
dezvoltare a Regiunii Centru, în care, potențialul resurselor regenerabile este tratat ca prioritate de
dezvoltare, s-a făcut analiza acestora pe domeniile specifice. Rezultatul este “La nivelul Regiunii
Centru cel mai mare potențial al surselor regenerabile de energie îl deține biomasa, urmată de
micro-hidroenergia și energia solară, la polul opus fiind energia eoliană și energia geotermală”.
(Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218
din 2018)
Figura 25 – Producția totală anuală de energie electrică din surse regenerabile pe
tipuri de surse în județul Alba în perioada 2010 -2016 (fără centrale hidro-electrice)

Sursa: SDEE Alba, S.C. Hidroelectrica S.A. / Strategia Județului Alba în domeniul
energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018
Figura 26 – Producția totală anuală de energie electrică din surse regenerabile și
consumul total de electricitate în județul Alba în perioada 2010 - 2016

Sursa: SDEE Alba, S.C. Hidroelectrica S.A. / Strategia Județului Alba în domeniul
energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018
La nivelul Județului Alba, se observă creșterea moderată și destul de constantă a
consumului de energie electrică pentru perioada analizată 2010-2016. În schimb producția anuală
de energie din surse regenerabile este fluctuantă, tendința generală fiind de scădere. Explicația
pentru această scădere rezidă în reducerea energiei electrice produse în sistemul de hidrocentrale
(aceasta energie fiind raportată la categoria energiei regenerabile) de pe Valea Sebeșului în ultimii
ani (cu cantități anuale de precipitații mai reduse). (Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul
energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018)
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Potențial hidroenergetic: Potențialul hidroenergetic este legat de rețeaua hidrografică a
județului care aparține în întregime bazinului râului Mureș. Cei mai importanți afluenți sunt pe
dreapta Arieșul, Aiudul, Geoagiul și Ampoiul, iar pe stânga Târnava, Sebeșul, Pianul și Cugirul.
Lacurile constituie o parte din rezerva de apă cantonată în: lacurile naturale Iezerul Șureanu,
Iezerașul Carpa și Iezerul Ighiel, dar și în lacurile antropice din împrejurimile Roșiei Montane, sau
în cele de pe calea Sebeșului.
Principalele amenajări hidroenergetice în Județul Alba sunt în Gâlceag, Şugag, Săsciori,
Petrești. Cel mai mare potențial hidroenergetic dintre apele curgătoare ale Județului Alba îl
are râul Sebeș. Pe cursul Sebeșului sunt active cinci hidrocentrale. Cele mai mari sunt centralele
hidroelectrice de la Șugag și Gâlceag, fiecare cu o putere instalată de 150 MW. Pe cursul râului
Feneș funcționează două microcentrale de producere a energiei electrice, cu o putere instalată
totală de 2 MW. Prin punerea în valoare a apelor din județ, producția anuală de energie electrică
s-a situat în anul 2010 la un maxim de 1.062 GWh fiind singurul an în care producția a depășit
consumul total de energie electrică din județ. Sistemul hidroenergetic nu are ca obiectiv exclusiv
obținerea de energie electrică, ci urmărește și latura ecologică și protecția mediului. Astfel,
Sucursala Hidroelectrica Sebeș, a construit și pus în funcțiune două microhidrocentrale la barajele
Cugir și Obrejii de Căpâlna (stocarea apei în baraje și punerea ei în valoare atunci când sistemul
energetic are nevoie și asigură permanent un anumit debit cursurilor de apă , numit "debitul de
servitute”). (Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ
Alba nr. 218 din 2018)
Concluzie: Cel mai mare potențial hidroenergetic dintre apele curgătoare ale
Județului Alba îl are râul Sebeș; de asemenea există posibilitatea fructificării potențialului
hidroenergetic existent prin investiții de amploare mai mică dar cu rezultate optime.
Potențial eolian: Valorile medii ale vitezei vântului se situează în jurul a 6,0 m/s. Pentru
exploatarea pe scară mare a energiei eoliene, de regulă, sunt necesare viteze medii ale vântului de
peste 6,5 m/s. Disponibilitatea unor suprafețe care, din punct de vedere al potențialului eolian, pot
fi folosite pentru producerea energiei eoliene în județul Alba. Cele mai mari rezerve de energie ca
și cele mai mari valori medii ale vitezei vântului (în funcție de profilul de înălțime), se află în
regiunea montană, zona de nord-vest a Județului Alba. Folosirea resursei de vânt, în partea de nord
a județului, complementar cu cea solară și microhidro poate asigura o continuitate în alimentarea
consumatorilor mici. Soluția a cărei fezabilitate poate fi analizată în cazul unor zone
neelectrificate, pentru decizia de alimentarea cu energie electrică unor utilizatori locali: pensiuni
turistice, gospodării izolate, stații meteo, puncte de lucru izolate. (Sursa: Strategia Județului Alba
în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018)
Strategia județului Alba în domeniul energiei (2018) menționează ”că pentru zone izolate,
fără acces la rețeaua electrică, există soluții fotovoltaice de mică putere ”off-grid” - neracordate la
rețea - care pot reprezenta cea mai bună oportunitate de alimentare cu energie electrică. Adesea
aceste soluții implică exploatarea în paralel a energiei vântului și a energiei solare datorită
complementarității celor două surse de energie”.
Concluzie: Cele mai mari rezerve de energie eoliană ca și cele mai mari valori medii
ale vitezei vântului (în funcție de profilul de înălțime), se află în regiunea montană, zona de
nord-vest a Județului Alba.

Figura 27 – Zonele cu potențial eolian exploatabil în cadrul județului
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Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218
din 2018
Potențial solar: Deși județul nu beneficiază de un potențial energetic solar ridicat, acesta
este totuși exploatat punctual prin centrale fotovoltaice. Pentru zone izolate, fără acces la rețeaua
electrică, există soluții fotovoltaice de mică putere „off-grid” - neracordate la rețea - care pot
reprezenta cea mai bună oportunitate de alimentare cu energie electrică. Din fonduri
guvernamentale, programele cu cel mai mare impact le-au avut cele derulate de Administrația
Fondului de Mediu: Casa Verde, Casa Verde Plus. Aceste programe s-au adresat atât persoanelor
fizice cat și administrațiilor locale și instituțiilor publice. În Județul Alba s-au depus în anul 2016
un număr de 223 de aplicații pentru programul național „Casa Verde Clasic” destinat persoanelor
fizice și subvenționând instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire: panouri solare termice și
pompe de căldură. (Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin
HCJ Alba nr. 218 din 2018)
Concluzie: Există inițiative de valorificare a acestui potențial, inițiative sprijinite
din fonduri private, guvernamentale sau europene și adresate în special persoanelor fizice.

Figura 28 – Harta potențialului solar exploatabil în cadrul județului
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Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218
din 2018
Potențialul de biomasă și biogaz: Fondul forestier din Județul Alba este bogat și
diversificat, favorizând dezvoltarea prelucrării primare a lemnului în zona montană, reprezentând
un element de bază în obținerea biomasei prin prelucrarea materialelor rezultate din valorificarea
lemnului. Județul Alba dispune de suprafețe agricole pretabile pentru cultivarea plantelor
energetice. Dintre cele mai importante amintim culturile de sfeclă de zahăr, cartofi, porumb verde
pentru furaje și plante furajere. De asemenea, biogazul obținut din transformarea anaerobă poate
fi produs dintr-o mare varietate de tipuri de biomasă. Principala materie primă sunt dejecțiile
provenite de la fermele de animale, în special de la fermele de bovine și porcine. Bogăția mare a
fondului forestier permite valorificarea lemnului și a altor plante fibroase ca materii prime
lignocelulozice folosite în fabricarea bio-carburanților. Zona montană din Județul Alba are un
potențial energetic de biomasă ridicat, ceea ce ar putea substitui consumul de resurse primare în
procent semnificativ. Pentru zona rurală fără acces la rețeaua de gaz natural, opțiunea principală
pentru încălzirea locuințelor devine folosirea masei lemnoase. Încălzirea se face însă în multe
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cazuri cu ajutorul unor sobe cu randament foarte scăzut (sub 20%) utilizându-se cel mai adesea
lemnul-bucăți și în mică măsura deșeurile de lemn cu potențial energetic. De asemenea se remarca
la nivelul Județului Alba un important potențial de biomasă din exploatările agricole - resturile
vegetale de la culturile tradiționale, la care se adaugă oportunitatea promovării culturilor
energetice de înalt randament pe soluri degradate. (Sursa: Strategia Județului Alba în domeniul
energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018)
Concluzie: Există potențial de folosire a biomasei datorită resurselor forestiere
bogate și a biogazului ca urmare a activităților agricole.
Astfel din analiza anterioară, potențialul energetic al surselor regenerabile este variat și
constă în biomasă, energie solară, energie eoliană, hidroenergie, acestea fiind deja exploatate la
nivel județean. Tabelul următor identifică amplasamentele pe tipuri de energii renegerabile, cât și
puterea instalată în capacitățile de producere a energiei electrice aflate în exploatare comercială.
Tabel 27 - Puterea instalată în capacitățile de producere a energiei electrice aflate
în exploatare comercială în județul Alba

ENER ROM

1120 31/10/201 31/10/
2
2037

ENERGIS ROTT

1898 20/04/201 20/04/
6
2041

ENERGO
PROIECT ClujNapoca
GMC Trasporti

1994 20/12/201 20/12/
6
2041

GREEN
PROFILE

1921 06/07/201 06/07/
6
2041

HS TIMBER
PRODUCTIONS
(fosta
Holzindustrie
Schweighofer)

1255 31/05/201 31/05/
3
2038

933 03/06/201 03/06/
0
2035

AB

1

0.52

Hidro

Campe
ni

AB

1

0.9

Hidro

Garbov
a
Sebes

AB

1

Solar

AB

1

0.10
4
0.99

Sebes

AB

1

0.99

Solar

Cugir

AB

1

2.31

Hidro

Avram
Iancu
(AB)
Sebes

AB

1

11.5

Eolian

AB

1

0.99

Solar

Sugag

AB

1

1.12
5

Hidro

Sebes

AB

1

3.15

Denumire
Energie
Primară

Zlatna

PT(MW)

PE(MW)

1161 23/01/201 23/01/
3
2038
1392 30/10/201 30/10/
3
2038

Nr Grup

DN AGRAR
APOLD
DUPLO SOLAR

CHEMP
Fenes [AB]
MHC B1 AHE Valea
Bistrei -[AB]
CEF Garbova
[AB]
CEF
Vintisoara 1
Duplo Solar
[AB]
CEF
Vintisoara 1
ENER
ROM[AB]
MHC C1
amonte baraj
Canciu
CEE
CURCUBAT
A
CEF
Vintisoara 2
GMC
Transporti
[AB]
CHEMP
Valea
Martiniei
CET biomasa
Sebes 1[AB]

Judet centrala

BISTRA HIDRO

23/09/201 23/09/
0
2035
1454 11/12/201 11/12/
3
2038

Localitate
centrala

ALTO ENERGY 958

Denumire
Centrala

Data Expirare

Data acordare

Nr. Licenta

Agent
Economc

Putere instalata in capacitatile de producere a energiei electrice aflate in exploatare
comerciala (licente valabile) situatie generata la 24.06.2020

Solar

8.
6

Biomasa
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HS TIMBER
PRODUCTIONS
(fosta
Holzindustrie
Schweighofer)
HUGO SOLAR

933 03/06/201 03/06/
0
2035

CET biomasa
Sebes 2 [AB]

Sebes

AB

1

8.75
2

1391 30/10/201 30/10/
3
2038

CEF
Vintisoara 2
Hugo Solar
[AB]
CEF Axente
Sever

Sebes

AB

1

0.5

Solar

Axente
Sever[
AB]
Sebes

AB

1

2.52

Solar

AB

1

0.44

Solar

Cugir

AB

1

Hidro

Cugir

AB

1

Cugir

AB

1

0.92
8
0.72
9
1.65

Tau

AB

1

75

Hidro

PHOTOVOLTAI
C SIB ENERGY

1253 31/05/201 31/05/
3
2038

REKORD

1984 14/12/201
6
1075 11/05/201
2
1075 11/05/201
2
1139 12/12/201
2

ROTT ENERGY
ROTT ENERGY
ROTT HAUS
CONSULTING
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica

14/12/
2041
11/05/
2037
11/05/
2037
12/12/
2037

332 24/07/200 24/07/
1
2026

CEF Sebes
[AB]
CHEMP
Cugir 1[AB]
CHEMP
Cugir 2 [AB]
MHC C2
amonte baraj
Bosorogu
GALCEAG

2
4

Biomasa

Hidro
Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

GALCEAG

Tau

AB

2

75

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

SUGAG

Sugag

AB

1

75

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

SUGAG

Sugag

AB

2

75

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

SASCIORI

Sasciori

AB

1

21

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

SASCIORI

Sasciori

AB

2

21

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

PETRESTI

Sebes

AB

1

2

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

PETRESTI

Sebes

AB

2

2

Hidro

S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – revizia 2 - 02.12.2020

51

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
SECȚIUNEA 7 - Mediu, eficiență energetică, schimbări climatice

Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
Societatea de
Producere a
Energiei Electrice
în Hidrocentrale
Hidroelectrica
SOLINA
ROMANIA (ex
SUPREMIA
GRUP)
STUYT SOLAR

SUNRISE
SYNERGY (fost
Durasolar Invest
SRL)
UZINSIDER
GENERAL
CONTRACTOR
UZINSIDER
GENERAL
CONTRACTOR
Vienna Energy
Forta Naturala
Vienna Energy
Forta Naturala

332 24/07/200 24/07/
1
2026

PETRESTI

Sebes

AB

3

0.25

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

Obrejii de
Capalna

Capalna

AB

1

0.14

Hidro

332 24/07/200 24/07/
1
2026

Cugir

Cugir

AB

1

0.10
8

Hidro

1284 28/06/201 28/06/
3
2038

CEF Solina

Alba
Iulia

AB

0.99
5

Solar

1560 30/12/201 30/12/
3
2028

CEF Sebes
STUYT Solar
[AB]
CEF SebesDurasolar
Invest [AB]

Sebes

AB

1

0.99

Solar

Sebes

AB

1

0.99

Solar

CHEMP
Mihoiesti
[AB]
CHEMP
Mihoiesti
[AB]
CHEMP
Fenes 1 [AB]
CHEMP
Fenes 2 [AB]

Sohodo
l

AB

1

1.2

Hidro

Sohodo
l

AB

2

1.2

Hidro

Fenes
[AB]
Fenes
[AB]

AB

1

1

Hidro

AB

1

0.8

Hidro

1550 30/12/201 30/12/
3
2038

546 26/11/200 26/11/
2
2027
546 26/11/200 26/11/
2
2027
856 18/12/200 18/12/
8
2033
856 18/12/200 18/12/
8
2033

Sursa: https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/rapoarte/puterea-instalata-incapacitatiile-de-productie-energie-electrica
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Figura 29 - Tipuri de surse de energie primară regenerabilă în județul Alba (2020)

Sursa: planșă proprie, prelucrare date anre.ro
Aspecte sociale ale consumului de energie
Conceptul de sărăcie energetică. Sărăcia energetică desemnează imposibilitatea unei
persoane sau unei gospodării de acoperire a nevoilor energetice minimale: iluminat, încălzirea
optimă a locuinț ei pe timp de iarnă, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în
locuință, dar și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie.
Legislația românească nu se referă la vulnerabilitatea consumatorilor de energie strict din
perspectiva accesului la resursele energetice, ci poate fi vorba de „marginalizare socială” din cauza
lipsei de acces la energie electrică sau imposibilității plății facturii de electricitate.
Formele sărăciei energetice acceptate pe plan european sunt:
1. Sărăcia în raport cu combustibilul
2. Sărăcia în raport cu resursele financiare
3. Sărăcia în raport cu accesul la sistem
4. Sărăcia indusă de politica prețurilor
Populația afectată de sărăcie energetică este caracterizată printr-un consum redus de
energie sau folosirea unor combustibili poluanți (nocivi deopotrivă pentru sănătatea persoanelor
expuse direct, cât și pentru mediu) sau prin dificultatea accesării constante și în timp util a surselor
de energie necesare asigurării nevoilor de bază.
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Conform studiilor existente în 2013, 30,5% din totalul populației a României se găsea în
dificultatea de a-și putea achita costurile locative și facturile la utilități, de trei ori mai mulți decât
în urmă cu șase ani (10,1% în 2007), reprezentând un procent total triplu față de media europeană
(11,7%).
La nivel european, scenariul european - Orizont 2021 menționează că procentul celor ce
nu-și vor putea achita facturile în 2021 va crește spre 35 - 37% (prin efectul aplicării
Memorandumului semnat cu Comisia Europeană și a Acordului cu FMI).
Deși la nivel județean s-a dorit identificarea și cuantificarea cat mai corecta a factorilor
care generează sărăcia energetica în vederea unor acțiuni coerente și corect fundamentate de
prevenire/reducere a efectelor negative a acesteia, ne-am confruntat cu lipsa cercetărilor dedicate
componentei sociale corelate cu sărăcia energetică atât la nivel național cât și regional sau local.
De asemenea nu există indicatori socio-economici oferiți de instituțiile statului sau, în cazul în
care există, sunt insuficient dezvoltați în raport cu componenta socială, neoferind o bază punctuală
de analiză a contextului existent sau a evoluției și tendințelor fenomenelor analizate. (Sursa:
Strategia Județului Alba în domeniul energiei 2018-2023 aprobată prin HCJ Alba nr. 218 din 2018)
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7.3. Managementul deșeurilor
7.3.1 Managementul deșeurilor
Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre cele mai importante probleme de mediu prin
faptul că în fiecare an se generează cantități importante de deșeuri atât din procesul de producție
cât și deșeuri generate de populație, deșeuri municipale nepericuloase și periculoase (deșeurile
menajere și asimilabile din comerț, industrie și instituții), la care se adaugă alte câteva fluxuri
speciale de deșeuri: deșeurile de ambalaje, deșeurile din construcții și demolări, nămoluri de la
epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz și deșeuri de echipamente electrice și electronice
care au un mod de gestionare specific.
Legislația europeană de mediu, transpusă prin acte normative naționale, impune
economisirea resurselor naturale, reducerea costurilor de gestionare și aplicarea unor soluții
eficiente pentru diminuarea impactului deșeurilor asupra mediului.
Operatorii economici au obligația de a preveni, de a valorifica deșeurile proprii prin
reutilizare, reciclare, valorificare energetică, tratare (pentru diminuarea gradului de periculozitate)
și, doar în ultimul rând, soluția aleasă să fie, eliminarea: prin incinerare (pentru reducerea
volumului) sau depozitare. În prezent, deșeurile nevalorificate sunt, în cea mai mare parte,
depozitate.
Deșeurile municipale
Deșeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deșeurilor menajere și similare
acestora generate în mediul urban și rural din gospodării, instituții, unități comerciale și de la
operatori economici, deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, spații verzi, la
care se adaugă și deșeuri din construcții și demolări rezultate din amenajări interioare ale
locuințelor colectate de operatorii de salubritate. Reciclarea deșeurilor are un potențial mare de
reducere a poluării. Consumul de energie este redus cu un sfert până la trei cincimi pentru fiecare
tonă de hârtie produsă din deșeuri de hârtie în loc de lemn, în timp ce poluarea atmosferică este
redusă cu 75 %. Reciclarea hârtiei, cartonului și sticlei este, prin urmare, de importanță esențială.
Colectarea deșeurilor municipale este responsabilitatea municipalităților, care își pot
realiza aceste atribuții fie direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), fie
indirect (prin delegarea acestei responsabilități pe bază de contract, către firme specializate și
autorizate pentru desfășurarea serviciilor de salubritate). La nivelul județului Alba, există 9
operatori de salubritate care dețin licențe ANRSC și cărora le-a fost delegată gestiunea serviciul
de salubrizare de către primării.
În anul 2019, cantitatea de deșeuri municipale colectată prin intermediul serviciilor
proprii specializate ale primăriilor sau ale operatorilor de salubritate a fost de 97.918,09 tone. Din
cantitatea totală de deșeuri municipale colectată de operatorii de salubritate, peste 80 % este
reprezentată de deșeurile menajere și similare (Sursa: Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor
2020 - 2025 - elaborat la nivelul Județului Alba). Evoluția cantităților de deșeuri municipale
generate în perioada 2013 – 2017, în județul Alba, este prezentată în tabelul următor.
Tabel 28 - Evoluția cantităților de deșeuri municipale generate în perioada 2014 –
2019
Tipuri de deșeuri

Cantitate de deșeuri (tone)
2014
2015
2016

2017

2018

2019

1.

Deșeuri menajere și
similare colectate în
amestec

76.181,00

81.107,00

82.244,00

78.247,00

79.095,00

80.847,08

1.1.

Deșeuri menajere
colectate în amestec
Deșeuri similare colectate
în amestec
Deșeuri menajere și
similare colectate
separat

51.141,00

57.737,00

56.644,00

54.015,00

58.197,00

58.800,00

25.040,00

23.370,00

25.600,00

24.232,00

20.898,00

22.047,08

1.023,00

1.634,00

1.748,00

1.820,00

2.195,00

2.581,30

1.2.
2
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Deșeuri menajere
colectate separat
Deșeuri similare colectate
separat

818,40

1.307,20

1.398,40

1.456,00

1.756,00

2.065,04

204,60

326,80

349,60

364,00

439,00

516,26

3.

Deșeuri din grădini și
parcuri

1.195,00

1.519,00

1.490,00

1.425,00

2.162,00

2.205,24

5.
6.

Deșeuri din piețe
Deșeuri stradale

2.082,00
3.880,00

2.484,00
4.776,00

3.480,00
5.015,00

3.694,00
5.075,00

3.638,00
5.643,00

3.710,76
5.755,86

7.

Deșeuri menajere
generate și necolectate
TOTAL

8.8462,00

7.780,00

5.400,00

4.170,00

3.496,00

2.817,85

92.823,00

99.300,00

99.377,00

94.431,00

96.229,00

97.918,09

Sursa: Plan Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul
Județului Alba
Figura 30 - Ponderea fiecărui tip de deșeu în cantitatea de deșeuri municipale
colectate de operatorii de salubritate, în anul 2019, în județul Alba
Deșeuri din piețe
4%

Deșeuri stradale
6%

Deșeuri din
grădini și
parcuri
2%
Deșeuri menajere
și similare
colectate separat
(selectabile)
3%

Deșeuri menajere
generate și
necolectate
3%

Deșeuri menajere
similare și
colectate în
amestec
82%

Sursa: Plan Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul
Județului Alba
Datele prezentate reliefează următoarele aspecte:
 deșeurile menajere similare și colectate în amestec constituie ponderea majoritară. La
nivelul acestei categorii a fost înregistrată o creștere de aproximativ 6,1% în anul 2019 față
de anul de început;
 cea mai însemnată creștere se manifestă în rândul deșeurilor menajere și similare colectate
separat, cantitatea din anul 2019 fiind de aproape 2,5 ori mai mare față de anul 2014.
La nivelul anului 2019, ponderea categoriilor de deșeuri municipale din totalul deșeurilor
municipale este redată în figura de mai sus. Astfel, se observă că 82% reprezintă deșeuri menajere
similare și colectate în amestec, următoarea pondere majoritară fiind a deșeurilor stradale cu numai
6%.
Situația accesului populației la serivicii de salubrizare atât în mediul urban cât și rural
este prezentată în tabelul de mai jos:
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Tabel 29 - Evoluția acoperirii cu servicii de salubritate în județul Alba în perioada
2013-2019
Grad de acoperire cu
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
servicii de salubritate
77%
85%
86%
87%
90%
90,70% 91.56%
(%)
- Mediul urban
96
97
98
98
99
99
99
- Mediul rural
50
68
69
71
77
79
81
Număr de depozite
municipale în operare
- neconforme
3
1
0
0
0
- conforme
0
0
0
0
0
Număr stații de
4
4
4
4
4
transfer și/sau sortare
existente
Sursa: Plan Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul
Județului Alba
Aria de deservire cu servicii de salubritate în județ, în anul 2019 a ajuns la aproximativ
92%, ca urmare a acoperirii cu servicii de salubritate a 99% din populația mediului urban, respectiv
81% a populației din mediul rural, dar și ca urmare a reducerii numărului de locuitori conform
datelor statistice INS referitoare la populația rezidentă, în scădere în ultimii ani, în raport cu
populația cu domiciliul în județul Alba.
Evoluția deșeurilor menajere pe medii de rezidență este redată în tabelul de mai jos, în
perioada 2014-2019.
Tabel 30 - Cantități de deșeuri menajere generate în perioada de analiză pe medii
de rezidență
Categorii de deșeuri
menajere (tone/an)
Deșeuri
menajere
colectate în amestec în
mediul urban
Deșeuri
menajere
colectate
separat
în
mediul urban
Deșeuri
menajere
colectate în amestec în
mediul rural
Deșeuri
menajere
colectate
separat
în
mediul rural
TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

38.273,91

43.172,03

42.343,16

40.365,65

43.472,15

43.893,50

695,64

1.111,12

1.188,64

1.237,60

1.492,60

1.755,28

12.867,09

14.564,97

14.300,84

13.649,35

14.724,85

14.906,50

122,76

196,08

209,76

218,40

263,40

309,76

51.959,40

59.044,20

58.042,40

55.471,00

59.953,00

60.865,04

Sursa: Plan Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul
Județului Alba
Se observă o tendință de creștere a cantității de deșeuri menajere generate, în anul 2019
cifrele ajungând la o cantitate de 60.865,04 de tone, cu 17,14% mai mare față de anul 2014. (Sursa:
Plan Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul Județului Alba). În
perioada 2014 - 2019 se observă o creștere a cantității deșeurilor atât în mediul rural cât și în cel
urban de aproximativ 17,1% , deşi cantitatea din mediul urban la nivelul anului 2019 este 3 ori
mai mare. Ca și ponderi în totalul deșeurilor menajere, situația este surprinsă grafic pentru anul
2019, astfel:
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Figura 31 - Ponderea deșeurilor menajere colectate în amestec la nivelul anului
2019 în funcție de mediul de rezidență

Mediul rural
25%
Mediul
urban
75%
Sursa: Plan Județean de Gestionarea Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul
Județului Alba
Managementul deșeurilor municipale
În județul Alba, în anul 2015, a sistat activitatea ultimul depozit de deșeuri menajere
neconforme din județ DM Alba-Iulia, care a primit perioada de tranziție până la 16 iulie 2015.
Toate depozitele neconforme din județ au sistat activitatea conform calendarului prevăzut în HG
349/2005 privind depozitarea. În județul Alba toate depozitele de deșeuri municipale au fost
închise fie prin proiectul SMID Alba, fie prin alte proiecte sau prin fonduri proprii. Deșeurile
municipale sunt transportate și eliminate la depozite ecologice conforme autorizate din alte județe.
Figura 32 - Operatori salubritate – acoperirea pe UAT-uri (2017)

Sursa: plansă proprie, prelucrare date Strategia Județului Alba privind dezvoltarea
serviciilor comunitare de utilități publice 2018 – 2023
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În anul 2018 au funcționat stațiile de sortare/transfer care deservesc zona Zlatna, Baia de
Aries și Aiud, stația de transfer de la Abrud și instalații de compostare, numai în gospodăriile
individuale. Activitatea de salubrizare, în județul Alba, pentru anul 2020 este asigurată de
următorii operatori de salubritate licențiați, care au mai multe puncte de lucru în județ:
 SC Polaris Holding SA Constanta-punct de lucru Alba-Iulia care a deservit municipiul
Alba-Iulia cu suburbiiși orașul Teiuș
 SC Financiar Urban SA Pitești, județul Argeș, a deservit municipiul Blaj cu suburbiile,
orașele Ocna-Mureș și Zlatna-parțial (Zlatna a fost deservita timp de 4 luni SC
Management Waste Recycling SRL București), cu zonele limitrofe
 Green Days Valorizacao dos Residuos, Proteccao do Ambiente SA Sucursala Aiud care
a deservit municipiul Aiud cu suburbiile și comunele din zonă,
 SC GreenDays SRL Baia Mare–punct de lucru Sebeș, care a deservit municipiul Sebeș
cu suburbiile și comunele din zonă
 SC Consult SOC Centrum SRL Cugir a deservit orasul Cugir cu suburbiile și comunele
limitrofe
 SC SOMA SRL Bacău-punct de lucru Șpring, a deservit 10 comune din județul Alba
 Serviciul Public de Salubritate Abrud a deservit orașul Abrud și comunele din apropiere
 SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieș a deservit orașul Baia de Arieș și 5 comune
de pe Valea Arieșului
 SC Salubritate Apuseni SRL Câmpeni a deservit orașul Câmpeni și comunele din zonă
 SC A&B SALUBRIS SRL com. Deda, jud. Mureș, Punct de lucru: Zlatna. Colectarea
deșeurilor nepericuloase; Colectarea deșeurilor periculoase; Recuperarea materialelor
reciclabile sortate; Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; Comerț cu ridicata
al deșeurilor și resturilor; Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor
scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
 SC POLARIS M HOLDING SRL Constanta Punct de lucru: Alba Iulia. Colectarea
deșeurilor nepericuloase; Colectarea deșeurilor periculoase; Recuperarea materialelor
reciclabile sortate; Alte activități de curățenie; Transporturi rutiere de mărfuri; Comerț
cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
 SC RER VEST SRL Oradea
(Sursa: APM, Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018)
În județul Alba, s-a implementat colectarea selectivă parțial, atât în zona urbană cât și în
zona rurală, prin înființarea de către operatorii de salubritate a unor puncte de colectare dotate cu
containere pentru colectarea separată a fracției uscate: hârtiei/cartonului, plastic (inclusiv PET),
respectiv fracția umedă în zonele de blocuri și colectarea separată în saci în zonele rezidențiale de
case. Operatorii de salubritate care deservesc județul împreună cu primăriile au organizat punctele
de colectare în localitățile deservite și le-au dotat cu containere și pubele de diferite capacități.
Există la nivelul județului Alba și operatori economici autorizați pentru colectarea și
valorificarea deșeurilor reciclabile care sunt preluate de la persoane fizice, contra cost.
Realizarea investițiilor aferente infrastructurii de gestionare a deșeurilor din județul Alba
a fost începută de către Județul Alba prin Consiliul Județean Alba în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 2 prin implementarea proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba” în baza Contractului de finanțare nr.
129035/2.05.2012 și continuată din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 20142020, Obiectiv Specific 3.1 prin implementarea proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”, în baza Contractului de finanțare nr.
28/14.02.2017 (Sursa: Strategia Județului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de
utilități publice 2018-2023)
În județul Alba toate depozitele de deșeuri municipale au fost închise fie prin proiectul
SMID Alba, fie prin alte proiecte sau prin fonduri proprii. Deșeurile municipale sunt transportate
și eliminate la depozite ecologice conforme autorizate din alte județe.
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În Hotărârea de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, a fost
prevăzut ca toate depozitele neconforme să-şi înceteze activitatea etapizat: 8 din cele 11 depozite
au sistat activitatea de depozitare la data de 16 iulie 2009, 2 depozite la 16 iulie 2013 si 1 depozit
la 16 iulie 2015.
 Depozit neconform de deșeuri închis Abrud;
 Depozit neconform de deșeuri închis Aiud;
 Depozit neconform de deșeuri închis Alba Iulia;
 Depozit neconform de deșeuri închis Blaj;
 Depozit neconform de deșeuri închis Câmpeni;
 Depozit neconform de deșeuri închis Cugir;
 Depozit neconform de deșeuri închis Ocna Mureș.
 Depozit neconform de deșeuri închis Zlatna
Investiții prevăzute:
 Implementarea colectării selective și a compostării în gospodării
 Construirea unui depozit ecologic în Galda de Jos (543000mc)
 Stație de sortare la Galda de Jos (43000 t/an)
 Stație de tratare mecano-biologica simplă la Galda de Jos ( 85566 t/an)
 2 Stații de transfer deșeuri la Tărtăria ( 33044 to/an) și la Blaj (15000 t/an)
 Închiderea și reabilitarea a 7 depozite urbane de deșeuri neconforme (Abrud, Câmpeni,
Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureș și Alba Iulia);
 Asistență tehnică și supervizare a lucrărilor, incluzând măsuri de publicitate și
conștientizare a publicului în vederea reducerii cantității de deșeuri la sursă sau
separarea materialelor reciclabile și a deșeurilor biodegradabile la sursă.
Valoarea investițiilor prevăzute în proiect este de 48.761.526 milioane Euro, din care
valoarea eligibilă este de 43.310.393 Euro (Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru
Județul Alba 2018)
Scopul acestui proiect este crearea unui sistem integrat și modern de management al
deșeurilor în județul Alba (colectare selectivă, valorificare și reciclare, tratare și eliminare; în
paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme) și care va contribui la îndeplinirea în
continuare a angajamentelor din domeniul deșeurilor (Sursa: Strategia Județului Alba privind
dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice 2018-2023).
Infrastructura de deșeuri din județul Alba este compusă din:
 instalații noi realizate prin Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
Alba (SMID) și Proiectul Fazarea Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Alba, reprezentate de:
- Centru de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, compus din depozit
ecologic (capacitate de 543000 mc), stație de sortare (capacitate 42213 t/an) și stație
de tratare mecano-biologică simplă (capacitate 85566 t/an);
- Stația de transfer deșeuri Blaj: capacitate 15000 t/an;
- Stația de transfer deșeuri Tărtăria: capacitate 33044 t/an ;
 instalații existente realizate de către unele unități administrativ teritoriale din județul
Alba prin intermediul altor surse de finanțare (ex. PHARE, etc), reprezentate de:
- Stația de sortare Aiud (investiție PHARE);
- Stația de sortare Zlatna (Program pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinți Zlatna
și Copșa Mică);
- Stația de transfer Abrud (investiție PHARE ce urmează a fi integrate în SMID);
- Stația de sortare (și transfer) Baia de Arieș (investiție PHARE).
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, înființată în anul 2009, are în
componența sa următorii membrii:
 Consiliul Județean Alba;
 Municipii: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș;
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 Orașe: Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Teiuș, Zlatna;
 Comune: Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Berghin, Bistra, Bucerdea
Grânoasă, Blandiana, Bucium, Cenade, Cergău, Ceru Băcăinți, Cetatea de Baltă,
Câlnic, Ciugud, Ciuruleasa, Crăciunelu de Jos, Cricău, Cut, Daia Română, Doștat,
Fărău, Galda de Jos, Gârbova, Gârda de Sus, Hopârta, Horea, Ighiu, Întregalde, Jidvei,
Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Lupșa, Meteș, Mihalț, Mirăslău, Mogoș,
Noșlac, Ocoliș, Ohaba, Pianu, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Rădești, Râmeț,
Rimetea, Roșia de Secaș, Roșia Montană, Sălciua, Săliștea, Săsciori, Scărișoara,
Sâncel, Sântimbru, Sohodol, Stremț, Șibot, Șona, Șpring, Șugag, Unirea, Vadu
Moților, Valea Lungă, Vidra, Vințu de Jos;
Înființarea acestei asociații are ca scop organizarea, reglementarea, finanțarea,
exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare, precum și
realizarea unor proiecte de investiții în comun destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării
sistemului de utilități publice (Sursa: Strategia Județului Alba privind dezvoltarea serviciilor
comunitare de utilități publice 2018-2023).
Deșeuri din construcții și demolări
Cantitățile de deșeuri din construcții și demolări sunt estimate de agenții de salubritate în
raportările statistice anuale. Sarcina gestionării deșeurilor din construcții și demolări revine nu
numai municipalităților, ci și operatorilor economici care desfășoară activități de
dezafectare/demolare.
În județul Alba nu există instalații de sortare / tratare / reciclare a deșeurilor din
construcții și demolări.
Principalele măsuri care se impun în gestionarea acestor tipuri de deșeuri sunt
următoarele:
 Colectarea separată de la locul de generare, pe tip de material și categorii, periculoase
și nepericuloase;
 Promovarea reciclării și reutilizării deșeurilor din construcții și demolări;
 Asigurarea de capacități de tratare/sortare a acestora;
Tabel 31 - Evoluția cantităților colectate de deșeuri din construcții și demolări
Anul
2013
Deșeuri din
construcții și 1220
demolări

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2350

420

510

1300

1333

1466.30

Sursa: Plan Județean de Gestionare
a Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul Județului Alba
Deșeuri Industriale
In anul 2017, la nivelul județului Alba funcție de activitatea desfășurată de operatorii
economici, au fost colectate următoarele tipuri de deșeuri:
 deșeurile municipale colectate (GD-MUN) furnizate de cei 9 agenți de salubritate,
 deșeurile municipale/industriale tratate sau eliminate (GD-TRAT) furnizate de :
o 3 operatori economici care elimină deșeurile prin arderea în centrale termice cu
recuperarea energiei sub formă de abur tehnologic (SC Holzindustrie Schweighofer
SRL Sebes, SC Kronospan Sebes SA, SC Montana Campeni SRL Campeni)
o 4 operatori a stațiilor de sortare și stații de transfer (SS Zlatna, SS Baia de Aries,
SST Aiud și ST Abrud)
o 1 operator din industria extractivă, care gestionează 4 halde de steril și 3 iazuri de
decantare (SC Cupru Min SA Abrud)
o operatori economici care dețin alte tipuri de instalații de tratare a deșeurilor (prese
compactoare, prese pentru peleți din rumeguș, etc)
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deșeuri generate din producție (GD-PRODDES) furnizate de principalii operatorii
economici pe domenii de activitate din județ
 deșeuri colectate, valorificate și tratate (GD-COLECTARE/TRATARE) furnizate de
operatori economici care colectează, tratează/dezmembrează și valorifică deșeurile
reciclabile, DEEE și VSU
 nămolurile (GD-NAMOL) gestionate de operatorii economici din industria alimentară
și stațiile deepurare orășenești (Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru
Județul Alba 2018).
Din evoluția cantităților de deșeuri produse în județ se observă o variație a cantităților
datorată activității economice din sectorul minier. Operatorul economic SC Cupru Min SA Abrud
generează 80% din cantitatea totală de deșeuri industriale produse în județ.
In anul 2017, s-au generat 2603 mii tone steril de flotație, 1738 mii tone steril de
descopertă și 8 mii tone deșeuri de piatră, în total 4349 mii tone deșeuri din industria extractivă,
care reprezintă 80% din totalul de 5465 mii tone de deșeuri generate, în județul Alba.
Tabel 32 - Evoluția cantităților de deșeuri provenite din activități industriale
Deșeu generat
Steril descopertă/
Deșeu piatra
Steril flotație
Cenușă și zgură
Leșii ind. Chimică
Deșeuri lemn
Deșeuri metalice
Substanțe petroliere
(uleiuri, emulsii)
Alte deșeuri
TOTAL

Anul 2013
t/an
67 500
85 670
1 947 777
4 000
590.000
5.800

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
t/an
t/an
t/an
t/an
1 704 000 1 806 000 1 258 000 1 738 300
63 303
57 626
41 835
7 870
2 264 367 2 597 389 2 559 145 2 603 140
7 000
5 700
4 900
4 800
595 000
650 000
660 000
910 700
6 500
6 800
9 100
9 500

1030

1100

1350

1 830

2 900

1 163 678
3 865 455

65 863
4 707 133

60 390
5 185 255

531 910
5 066 720

187 750
5 464 960

Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018
În județul Alba, în anul 2017, din cantitatea de deșeuri industriale generate, exclusiv
deșeurile din industria extractivă, au fost valorificate 97,8%. Principalele tipuri de deșeuri
valorificate sunt: deșeurile lemnoase, deșeuri metalice feroase și neferoase, deșeuri de materiale
de căptușire și refractare, din construcții și demolări, deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic,
etc.
Deșeuri de echipamente electrice și electronice
Gestionarea deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice (DEEE) este
reglementată prin OUG 5/2015 și are ca obiective principale prevenirea producerii de deșeuri,
refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora, precum și reducerea volumului de
deșeuri eliminate.
În județul Alba, sunt autorizați să pună pe piață EEE, 13 operatori economici, iar în anul
2017, erau autorizați să colecteze DEEE următorii operatori:
 7 operatori de salubritate: SC Consult Soc Centrum SRL Cugir, SC Eco Montan
Apuseni SRL Baia de Arieș, SC Salubritatea Apuseni SRL Câmpeni, Serviciul Public
de Administrarea Patrimoniului din cadrul Primăriei Sebeș, SC Greendays VRPA SA–
Sucursala Aiud ; SC Green Day SRL Sebeș; SC Financiar Urban SRL Pitesti - pct de
lucru : Ocna- Mureș, Zlatna, Blaj; SC Polaris M Holding SRL Constanța -pct de lucru
Alba-Iulia
 11 operatori economici: SC Aloref SRL Alba-Iulia, SC Sky Konnekt SRL Blaj, SC
Remat Alba SA Alba-Iulia, SC Meteor Star SRL Alba-Iulia, SISTEM DE
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COLECTARE – SLC ALBA Alba Iulia, SC Fero Cioaza SRL Aiud, SC Claus Service
SRL Cugir, SC Remat Sebeș SA Sebeș, SC Eco Lery Clear SRL Blaj, SC WMW
Intermedia Corporation Trade SRL Alba- Iulia și SC Iezerul Mic SRL Sebeș
Tabel 33 - Evoluția cantităților de DEEE colectate de operatorii economici
autorizați, în perioada 2013-2019
Cantitate
DEEE 2013
colectata (tone)
Alba
340,3

2014

2015

2016

2017

2018

2019

429,7

372,6

466

685

542

634.14

Sursa: Plan Județean de Gestionare
a Deșeurilor 2020 - 2025 - elaborat la nivelul Județului Alba
Deșeuri provenite din ambalaje
Gestionarea ambalajelor și deșeurilor din ambalaje, reglementată prin Legea 249/2015,
are ca scop prevenirea și/sau reducerea impactului acestora asupra mediului și se aplică în condiții
de respectare a prevederilor specifice privind: siguranța, protecția sănătății și igiena produselor
ambalate.
La baza activității de gestionare a deșeurilor de ambalaje stau principiile:
 prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje;
 reutilizarea ambalajelor;
 reciclarea deșeurilor de ambalaje;
 alte forme de valorificare a deșeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea
cantităților eliminate prin depozitare finală.
Distribuția pe județe a cantităților de deșeuri de ambalaje tratate nu este reprezentativă,
ținând cont de faptul că deșeurile colectate într-un județ pot ajunge la tratare în alt județ. În plus,
o parte din deșeurile de ambalaje colectate în România sunt transportate în afara țării în vederea
tratării. (Sursa: Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018).
Impactul și presiuni privind deșeurile
Deșeurile generează numeroase impacturi asupra mediului, de la poluarea aerului la
poluarea apelor de suprafață și a celor subterane și până la poluarea solului.
Depozitele de deșeuri se numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact
și risc pentru mediu și sănătate. Impactul depozitelor de deșeuri industriale și urbane afectează
factorii de mediu sol, ape de suprafață, ape subterane, aer prin:
 modificări de peisaj și disconfort vizual și olfactiv;
 agenții poluanți evacuați în atmosferă;
 apele meteorice contaminate cu poluanții;
 infiltrarea în sol a apelor contaminate.
Riscurile majore rezultate din depozitarea deșeurilor, din neaplicarea măsurilor de
eliminare sau de reducere a volumului acestora apar mai evident în situații de precipitații puternice,
viituri, care antrenează cantități de deșeuri de toate categoriile, producând poluarea apelor de
suprafață, blocarea drumurilor de circulație, a podurilor etc. În Hotărârea de Guvern nr. 349 din
21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, a fost prevăzut ca toate depozitele neconforme săși înceteze activitatea etapizat: 8 din cele 11 depozite au sistat activitatea de depozitare la data de
16 iulie 2009, 2 depozite la 16 iulie 2013 și 1 depozit la 16 iulie 2015.
Presiunile exercitate de activitatea industrială se manifestă asupra tuturor factorilor de
mediu prin: contribuția la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră și cu efect acidifiant, poluarea
directă a apelor de suprafață, a solului cu metale grele și suspensii nebiodegradabile (depozite de
deșeuri solide, depozitele de deșeuri lichide nepericuloase- bataluri, depozite de deșeuri lichide
din industria extractivă) și poluarea indirectă a apei subterane prin poluarea solului (Sursa:
Raportul anual privind starea mediului pentru Județul Alba 2018).
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7.4. Schimbări climatice, riscuri
7.4.1. Schimbări climatice
Strategia României privind schimbările climatice definește politicile României privind
respectarea obligațiilor internaționale prevăzute de Convenția–cadru a Națiunilor Unite asupra
Schimbărilor Climatice semnată la RIO de Janeiro în anul 1992 și de Protocolul de la Kyoto la
Convenția-cadru, semnat în 1997 și, totodată, a obligațiilor privind schimbările climatice asumate
prin integrarea în Uniunea Europeană.
Programul European privind Schimbările Climatice constă în politici și reglementări la
nivel UE, care contribuie, direct sau indirect, la realizarea angajamentelor UE de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG sau GES): cu 8% în perioada 2008-2012, comparativ cu
anul de bază 1990; cu 20-40% până în anul 2020, față de nivelul din anul 1990; limitare cu 70%
pe termen lung. Creșterea concentrației gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a
dioxidului de carbon, a fost cauza principală a încălzirii pronunțate din ultimii 50 de ani ai
secolului 20 (0.13 ºC/deceniu), fiind aproximativ dublul valorii din ultimii 100 de ani (0.74ºC pe
perioada 1906- 2005), așa cum arată cel de al patrulea Raport de Evaluare al Comitetului
Interguvernamental pentru Schimbările Climatice (IPCC, 2007).
Clima județului Alba păstrează caracteristicile climei continentale, diferențele apar în
funcție de relief. Astfel, în culoarul Mureșului și în podișul Târnavelor predomină un climat mai
blând, cu o temperatură medie anuală de aproximativ 11,2 oC. Circulația curenților de aer în zonă
este predominantă din direcția sud-vest, pe culoarul Mureșului. Temperatura medie anuală
înregistrată în anul 2017 în municipiul Alba Iulia a fost de 12,3 oC față de 10,9 oC în anul 2016.
Figura 33 - Temperatura medie anuală în perioada 2012 – 2018

Sursa: Raport privind starea factorilor demediu pe anul 2018 în județul Alba
Principalele măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cuprind:
 Îmbunătățirea performanței termice a clădirilor va fi continuată prin reabilitarea termică
a clădirilor existente.
 Încurajarea dezvoltării de proiecte care vizează casele ecologice, casele pasive și/sau
active. Programul demarat în anul 2010, vizând instalarea sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice
de încălzire, denumit “Programul Casa Verde” va fi îmbunătățit și implementarea lui va
continua în anii următori.
 Implementarea unui program de sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice în
clădirile ocupate de persoanele cu venituri reduse (Sursa: Raport privind starea
factorilor de mediu pe anul 2018 în județul Alba).
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Principalele măsuri ce se impun a fi luate pentru atingerea obiectivelor Protocolului de la
Kyoto, în vederea combaterii schimbărilor climatice sunt:
 Eficientizarea industriei din punct de vedere al consumului de energie, trecând de la
utilizarea combustibililor fosili bogați în carbon cărbune, la combustibili săraci în
carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi;
 Restructurarea industriei energetice, de la extracție și până la consum, astfel încât să
devină eficientă și mai puțin poluantă;
 Orientarea transportului spre mijloace mai puțin poluante și cu consumuri reduse;
 Eficientizarea energetică a construcțiilor prin utilizarea surselor de energie regenerabilă;
 Promovarea și utilizarea echipamentelor (inclusiv cele casnice) și produsele cu consum
redus de energie;
 Protejarea și extinderea pădurilor;
 Transformarea agriculturii din net producător de gaze de seră într-o activitate care să
mărească fixarea și stocarea gazelor cu efect de seră în sol (Sursa: Raport privind starea
factorilor de mediu pe anul 2018 în județul Alba).
7.4.2 Riscuri naturale și tehnologice
Riscuri naturale
Principalele riscuri identificate la nivelul județului, sunt cele din Registrul de riscuri și
capabilități al județului Alba, aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, astfel:
1.
Furtuni și viscol;
2.
Inundații;
3.
Căderi masive de zăpadă;
4.
Secetă;
5.
Incendii de pădure;
6.
Avalanșe;
7.
Alunecări de teren;
8.
Cutremure de pământ;
9.
Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren
cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice;
10. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare
produse periculoase;
11. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport;
12. Poluare de ape;
13. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări;
14. Eșecul utilităților publice;
15. Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos;
16. Muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare;
17. Epidemii;
18. Epizootii/zoonoze;
19. Risc radiologic - indus de radiații ionizante;
20. Incendii
Furtuni și viscol. Furtunile se produc în special în sezonul cald, între lunile aprilie și
octombrie. Acestea constituie unul din fenomenele meteorologice care încep să se manifeste din
ce în ce mai des pe teritoriul județului din cauza schimbărilor climaterice din ultimii ani.





Principalele efecte ale acestor fenomene pot fi:
Întreruperea alimentării cu energie electrică a localităților;
Avarierea locuințelor, gospodăriilor și obiectivelor economico-sociale;
Distrugerea culturilor agricole;
Întreruperea circulației pe drumurile publice;
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Întreruperea alimentării cu energie electrică poate să ducă și la întreruperea alimentării
cu apă, în cazul localităților ce au stații de pompare;
 Întreruperea rețelei de telefonie fixă
Fenomenul de viscol se manifestă în zonele de câmpie și în zona de munte, în momentul
căderii unor cantități mari de zăpadă în timp foarte scurt, acestea ducând la blocarea căilor de
comunicații și izolarea localităților pentru o perioadă de timp.
În perioada 2014 – 2015, pe fondul vremii nefavorabile înregistrate în unele intervale de
timp, s-au înregistrat avarii la rețelele de alimentare cu energie electrică, dar nu s-au înregistrat
situații de urgență deosebite, avariile au fost remediate operativ de echipele de intervenție ale
Electrica.
În perioada de iarnă, din cauza căderilor masive de precipitații sub formă de ninsoare, sau înregistrat 3 sectoare de drumuri județene și comunale cu circulație îngreunată sau blocată,
pentru scurte intervale de timp, fără a se înregistra însă probleme deosebite, sectoarele respective
fiind deblocate de echipele de intervenție ale SC DPL sau CLSU.
Până în prezent producerea acestor fenomene nu au impus evacuarea populației dar au
avut impact asupra activității socio - economice fiind necesare măsuri pentru lichidarea efectelor
acestor fenomene (Planul de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016).
Inundații. Gradul de amenajare a bazinelor hidrografice de pe teritoriul județului Alba
este unul moderat. Nu există un baraj pe cursul principal al râului Mureș, care să atenueze undele
de viitură și să regularizeze debitele pe sectorul aval, iar multe dintre digurile existente, au fost
proiectate și executate în urmă cu 30 - 40 de ani, la probabilități de depășire de 5-10% (unele dintre
ele apropiindu-se de expirarea duratei normale de funcționare).
Un alt aspect din cadrul județului, îl constituie Amenajarea hidroenergetică Sebeș, cu cele
patru acumulări în cascadă (Ac. Oașa, Ac. Tău, Ac. Obrejii de Căpâlna și Ac. Petrești), amenajare
aflată în administrarea Sucursalei Hidrocentrale Sebeș. În eventualitatea producerii unor fenomene
hidro - meteorologice deosebite, care impun condiții speciale de exploatare (în ipoteza : lac plin
și debite afluente foarte mari ) S.H. Sebeș nu poate utiliza golirile de fund la capacitatea maximă
la niciunul din cele patru baraje, datorită faptului că sunt localități de-a lungul cursului de apă, iar
albia minoră a râului Sebeș nu poate transporta mai mult de cca. 30 mc/s fără inundarea unor
obiective (case, DN 67 C, terenuri, etc.)
Pe teritoriul județului au fost identificate 678 zone inundabile, acest lucru datorându-se
revărsărilor naturale ale cursurilor de apă precum și din scurgerile de pe versanți (torenți). Din
totalul zonelor inundabile - 384 se datorează revărsărilor naturale ale cursurilor de apă iar 294 se
datorează scurgerilor de pe versanți.
Factorii de risc determinanți sau favorizanți pentru producerea inundațiilor sunt:
 precipitații abundente, torențiale sau de lungă durată, care formează viituri;
 zestrea de zăpadă și de gheață, corelată cu temperatura mediului;
 baraje sau diguri nesigure ori subdimensionate;
 albii ale cursurilor de apă neregularizate sau necurățate;
 obstacole în calea viiturilor (poduri, podețe, drumuri, terasamente, căi ferate etc.);
 gradul de umectare al solului;
 capacitatea acumulărilor de apă (Planul de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba
- 2016).
Monitorizarea principalelor cursuri de apă din județ se realizează prin 31 de posturi
hidrometrice din care 3 pe Râul Mureș, 6 pe râurile Arieș, 3 pe râurile Târnave, 2 pe râurile Secaș,
2 pe Râul Ampoi, 1 pe Râul Sebeș și 14 pe alte cursuri de apă.
S-au efectuat calcule referitoare la nivelurile maxime ce pot apărea pe râurile Sebeș și
Cugir, în timpul viiturilor, în situația excepțională datorată avarierii parțiale sau totale a barajelor
sau digurilor la acumulările: Oașa, Tău, Obrejii de Căpâlna, Petrești și Cugir.
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Date topografice - Calculele de inundabilitate s-au efectuat pe râul Sebeș (sector baraj
Oașa - baraj Petrești), pe o lungime de aproximativ 64 km și pe râul Cugir (aval de barajul Cugir),
sector ce se desfășoară pe o lungime de aproximativ 43 km.
Date hidrologice - Debitele maxime pe baza cărora s-au stabilit clasele de importanță,
atât pentru barajele de pe râul Sebeș cât și pentru cel de pe râul Cugir, au fost determinate de ISPH
și INMH. Debitele maxime proiect și reactualizate, în regim natural și atenuat, pentru acumulările
din bazinele hidrografice Sebeș și Cugir sunt următoarele:
Tabel 34 - Debite maxime pentru barajele de pe râul Sebeș și Cugir
Nr. Acumulare F
(km2)
Crt.

Debite maxime
P

1.

Oașa

187
R
P

2.

Tău

401
R
P

3.

Obrejii de 619
Căpâlna

R
P

4.

Petrești

662
R
P

5.

92

Cugir

R

Nat.
Aten.
Nat.
Aten.
Nat.
Aten.
Nat.
Aten.
Nat.
Aten.
Nat.
Aten.
Nat.
Aten
Nat.
Aten.
Nat.
Aten.
Nat.
Aten.

Debite maxime pentru p%
10
5
2
1
170
210
260
295
68
84
102
118
140
205
375
21
34
96
240
290
360
415
153
179
220
254
215
305
540
260
315
400
465
190
225
285
336
250
350
605
280
340
440
510
211
253
325
388
254
354
608
145
245
285
145
245
285
-

0.5
335
138
455
129
475
286
645
530
380
720
600
457
723
325
325
-

0.1
445
191
645
170
630
372
895
705
502
985
800
607
990
425
425
-

0.01
630
287
915
283
880
504
1250
1000
700
1365
1140
859
1370
-

Sursa: Planul de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016
Tabel 35 - Date morfometrice în amplasamentul acumulărilor și debitele – medii
multianuale lichide
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Acumularea
Oașa
Cugir
Tău
Obrejii de Căpâlna
Petrești

Râul
Sebeș
Cugirul Mare
Sebeș
Sebeș
Sebeș

F (kmp)
187
92
401
619
662

Hm (mdM)
1570
1535
1495
1335
1290

L (km)
22,0
14,5
41,0
59,0
72,0

Sursa: Planul de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016
Praguri critice și efecte dinamice la amenajările hidrotehnice. Pragurile critice de
apărare împotriva inundațiilor stipulate în Ordinul comun 1422/192 din 2012, sunt: atenție, alertă
și pericol.
 Pragul de atenție se atinge atunci când valorile unora dintre parametrii se apropie sau
depășesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcției
să fie modificată.
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Pragul de alertă se atinge atunci când apar modificări periculoase ale parametrilor de
comportare cu evoluția spre forme incipiente de cedare.
Pragul de pericol se atinge atunci când barajul suferă modificări ce pot conduce la
avarierea gravă sau la ruperea construcției.



Pragurile critice au fost determinate la proiectarea amenajărilor prin calcule de
specialitate și cu ajutorul urmăririi curente și speciale (Planul de analiză și acoperire a riscurilor Județul Alba - 2016).
Tabel 36 - Praguri critice
Nr
.
crt

Râul

Acumularea

Oașa

Sebeș

1.

Faza
de
alarm
ă
Atenție (A)
Alertă (AL)

Pericol (P)

2.

Cugir

Atenție (A)
Cugir- Canciu Alertă (AL)

Pericol (P)
Atenție (A)
Tău

3.

Alertă (AL)

Sebeș

Pericol (P)

4.

Atenție (A)
Obrejii
de
Căpâlna

Alertă (AL)

Pericol (P)

Pragurile critice

Mod de acțiune

Nlac> NNR (1255 mdM),
A:
- se sporește frecvența
Qafluent > Qi = 40 m.c./s
de măsurare la AMCNlac> 1255,5 mdM,
uri;
Qafluent > Qc = 295
AL :
m.c/s
se
informează
Nlac>1256 mdM,
proiectantul
Qafluent > Qv =420 m.c/s
- se informează
Nlac> NNR (1007 mdM),
conducerea operativă,
Qafluent > Qi = m.c./s
idem A.
Nlac> 1007,5 mdM,
P:
Qafluent > Qc = 289
- se îndeplinesc măsurile
m.c/s
stabilite de comisia pentru
Nlac>1008 mdM,
pragul de PERICOL
Qafluent > Qv =510 m.c/s
Nlac> NNR (790 mdM),
Qafluent > Qi = 55,60 m.c./s
Nlac> 790,25 mdM,
Qafluent > Qc = 590
m.c/s
Nlac>791 mdM,
Qafluent > Qv = 800 m.c/s
Nlac> NNR (409 mdM),
Qafluent > Qi = 54,40 m.c./s
Nlac> 409,25 mdM,
Qafluent > Qc = 376
m.c/s
Nlac>410 mdM,
Qafluent > Qv = 613 m.c/s

Tabel 37 - Lacurile cu folosință piscicolă, de agrement sau de interes local, care pot
pune în pericol localități sunt
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea lacului

Cursul de apa

Deținătorul

VALEA DAIA
SEBEȘ
„RÂUL MIC"
Baraj priză GARDE
Tăul Mare
Tăul Brazi

Valea Daia / IV.1.102.15.7
Valea Daia / IV. 1.102.15.7
Râul Mic/ IV-1.108.2
Aries/ IV-1.81
Roșia Montana/ IV.1.81.10.4
Roșia Montana/ IV.1.81.10.4

S.C. DELTA PLUS Sebeș
S.C. DELTA PLUS Sebeș
SC CUGIREANA SA CUGIR
S.C. Cupru Min SA. Abrud
C.L. Roșia Montana
Ci. Roșia Montana

Catg.
baraj
C
C
C
D
C
D
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7.
8.
9.

Tăul Cornii
Tăul Țarina
Tăul Anghel

Corna/IV.1.81.10.2
C.L. Roșia Montana
Roșia Montana/ IV.1.81.10.4 C.L. Roșia Montana
Roșia Montana/ IV.1.81.10.4 C.L. Roșia Montana

D
D
D

Sursa: Planul de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016
Personalul laboratoarelor UCC din cadrul S.H. Sebeș verifică măsurătorile primite și
efectuează prelucrarea primară, interpretarea datelor și întocmirea documentațiilor de analiza
comportării construcțiilor la obiectele la care a fost instituită urmărirea specială.
Tabel 38 - Starea tehnică și de întreținere a lucrărilor hidrotehnice
Lucrări de apărare existente pe raza localității
Localitatea

Unirea

Ocna Mureș

Aiud

Rădești
Mihalț
Sîntimbru

Alba Iulia

Ciugud

Vințu de Jos

Blandiana

Starea
tehnică și
Denumirea construcției
funcțională
- Reg. și îndiguire pr.
Unirea, ambele maluri
la Unirea
- Reg. și îndig. r. Mureș
mal stâng la
Ocna Mureș
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Cistei
- Îndig. r. Mureș mal
drept la Aiud
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Rădești
- Îndig. r. Târnave mal
stâng la Mihalț
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Totoi
- Îndig. și reg. r. Mureș
și afuenții ambele
maluri la
Alba Iulia
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Drâmbar
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Ciugud
- Îndig. r. Mureș mal
drept la Vințu de Jos
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Vințu de Jos
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Mereteu
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Vințu de Jos
(aval conf.
V. Pianu)
- Îndig. r. Mureș mal
drept la Vințu de Jos
(continuare
dig SGA)
- Îndig r. Mureș mal

Anul
PIF

Corespunde
sau nu clasei
Deținător
de importanță

bună

1976

da

bună

1971

da

SGA
Alba Iulia
SGA
Alba Iulia

Gradul de
asigurare
normat /
real
10% / 10%

2% / 2%

bună

1977

da

SGA
Alba Iulia

5% / 5%

bună

1979

da

C L Aiud

5% / 5%

1981

nu

SGA
Alba Iulia

10% / -

bună

1977

da

bună

1982

da

bună

1984

da

Bună

1980

Da

bună

1984

da

- lucrarea
necesită
complet. de
terasam.

1982
1977
bună bună
bună bună
bună

1985

Da da da da
da

1982
1981

bună

1983

da

SGA
Alba Iulia
CL
Sântimbru
SGA
Alba Iulia
SGA
Alba Iulia
SGA
Alba Iulia

SGA
Alba I S G
A
Alba Iulia
SGA
Alba Iulia
C L Vințu
de Jos
C L Vințu
de Jos

SGA

5% / 5%
10% / 10%

1% / 1%
1% / 1%
1% / 1%

10% / 10%
10% / 10%
10% / 10%
10% / 10%
10% / 10%

10% / 10%
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Șibot

Cîmpeni

Poșaga

drept la Blandiana I
- Îndig r. Mureș mal
drept la Blandiana II
- Îndig. r. Mureș mal
stâng la Șibot

bună

1984

da

bună

1974

da

- Ac. nep. Mihoești –
r. Arieș

- lucrarea
necesită
fonduri
pentru punere 1989
în siguranță

- Îndiguire r. Arieș mal
drept la Lunca
Arieșului

bună

- Îndig și reg. r. T-va

Blaj

- Îndig. r. T-va Mică
mal stâng la Cetatea de
Baltă

Jidvei

- Îndig. r. T-va Mică
mal stâng la Jidvei I
(aval)
- Îndig. r. T-va Mică
mal drept la Jidvei II
(amonte)

Șona

- Îndig. r. T-va Mica
mal drept la Șona

Șugag

- Baraj Oașa – r.
Sebeș
- Baraj Tău – r. Sebeș

da

SGA
Alba Iulia
SGA
Alba Iulia

1981

Mare și afluenții ambele
maluri la Blaj – Tiur
bună
- Îndig. r. T-va Mare
mal drept la Mănărade I
- Îndig. r. T-va Mare
bună bună
mal stâng la Mănărade
bună
II
- Îndig. R T-va Mare
mal stâng la Spătac

Cetatea de
Baltă

1996

nu

Alba Iulia
SGA
Alba Iulia
SGA
Alba Iulia

- lucrarea
necesită
fonduri
pentru
reparații
- lucrarea
necesită
fonduri
pentru
reparații

1983

1982

10% / 10%
5% / 5%

-

5% / 5%

2% / 2%
Da

da da
da

SGA
Alba Iulia 10% / 10%
C L Blaj C
L Blaj
C L Blaj
10% / 10%

1983

10% / 10%

1989

nu

SGA
Alba Iulia

10 % / -

1989

nu

SGA
Alba Iulia

10 % / -

- lucrarea
necesită
fonduri
pentru
reparații

1989

nu

SGA
Alba Iulia

10 % / -

bună

1987

Da

S.H. Sebeș

1% / 0,1%

bună

1984

da

S.H. Sebeș

0 , 1 %/0 ,
01 %

Sursa: Planul de analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016
Căderi masive de zăpadă. Fenomenul de înzăpezire pe teritoriul județului este prezent
datorită depunerilor masive în zonele montane respectiv viscolirilor în zonele deschise de luncă
sau podiș. Efecte negative pentru desfășurarea activităților socio – economice prin perturbarea
acestora de fenomenul de înzăpezire pot fi întâlnite în special pe sectoarele drumurilor naționale
ce tranzitează județul dar și pe drumurile județene / comunale / sătești ce asigură legăturile rutiere
între diferite localități.
Din evidența statistică rezultă că cele mai frecvent afectate de înzăpeziri sunt următoarele
sectoare de drum:
D.N. 67 C
Șugag – Oașa
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D.N. 74
D.J. 705
D.J. 107 I
DC 132

Zlatna – Dealu Mare; Abrud – Dealu Mare
Almașu Mare
Aiud - Ponor
Gârda - Ghețari

Referitor la acest punct de analiză trebuie menționat faptul că producerea și intensitatea
acestor fenomene sunt strâns legate de temperaturile înregistrate (Planul de analiză și acoperire a
riscurilor - Județul Alba - 2016).
Secetă. Regimul termic de care beneficiază teritoriul județului Alba (situat pe paralela
46°N) poate fi apreciat ca moderat și cu unele diferențieri altitudinale după cum urmează : în timp
ce în zona colinară a județului se înregistrează valori medii anuale ale radiației solare globale de
peste 120 kcal/cmp, în zona montană la peste 1500 m, valorile scad sub 110 kcal/cmp, cu un
maxim vara și un minim în anotimpul rece al anului. Umezeala relativă a aerului înregistrează
valori medii anuale cuprinse între 76 - 82 % raportat la scara întregului județ. Fenomenul de secetă
poate să apară pe teritoriul județului în perioadele de vară, având ca efecte scăderea nivelurilor și
debitelor cursurilor de apă permanente și/sau secarea cursurilor de apă nepermanente. De
asemenea fenomenul de secetă poate produce limitarea rezervelor de apă din pânza freatică
precum și uscarea vegetației.
Fenomenul de secetă poate fi la semnalat la un nivel mai accentuat pe teritoriul
administrativ al localităților din Podișul Secașelor și zona Târnavelor, în aceste areale fiind cele
mai multe cursuri de apă nepermanente din județ. Unitățile administrativ teritoriale ce se
încadrează în perimetrele menționate sunt: Cenade, Roșia de Secaș, Cergău, Ohaba, Doștat,
Șpring, Daia Română, Valea Lungă, Blaj, Sâncel, Șona, Crăciunelu de Jos (Planul de analiză și
acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016).
Incendii de pădure. Incendiile de pădure, din județ, s-au produs cel mai adesea toamna
și primăvara, pe fondul unor temperaturi ridicate dar și a neglijenței unor persoane. În perioadele
de primăvară și toamnă, incendiile de pădure se pot produce ca urmare a incendierii fânețelor,
pășunilor și terenurilor agricole (pe timpul efectuării curățirii / întreținerii terenurilor de vegetația
uscată) din imediata apropiere a pădurilor. În perioadele caniculare sau secetoase, sub influența
directă a razelor solare crește gradul de uscăciune a plantelor și materialelor combustibile, fapt ce
favorizează pe de o parte aprinderea acestora de la surse cu energie de aprindere mai mică decât
în condiții obișnuite și în timp mai scurt iar pe de altă parte propagarea rapidă a focului. În
perioadele caniculare sau secetoase sunt afectate în mod deosebit culturile agricole, depozitele de
furaje și zonele cu vegetație forestieră. Zonele turistice din apropierea pădurilor precum și cele din
apropierea cabanelor intră în categoria zonelor vulnerabile la incendiu în special datorită
neglijenței turiștilor.
Factorii de risc determinanți sau favorizanți pentru producerea incendiilor de pădure sunt:

densitatea sarcinii termice de incendiu;

sursele de aprindere;

împrejurări determinante;

gradul de monitorizare a suprafețelor împădurite și a vecinătăților;

indicele de severitate al secetei.
Numărul incendiilor de pădure este influențat de o serie de factori, cei mai importanți
fiind:
 suprafața ocoalelor silvice ;
 numărul drumurilor de acces;
 eficiența activității de prevenire;
 dotarea cu tehnică de prevenire și stingere a incendiilor;
 densitatea populației;
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 numărul agenților economici ce își desfășoară activitatea în fondul forestier sau în
apropiere.
După forma de manifestare, incendiile de pădure pot fi:
 Incendii de litieră, sunt acele incendii care cuprind vegetația de pe solul pădurii;
 incendii de coronament, se manifestă la partea superioară a copacilor când ard
coronamentele și au loc în deosebi la pădurile de rășinoase;
 Incendiile subterane, izbucnesc în special în pădurile seculare pe solul cărora s-a depus
de-a lungul anilor o pătură groasă de frunze uscate, crengi, resturi lemnoase care au
putrezit și au format un strat de putregai;
 Incendiile de doborâtori, apar în unele masive păduroase unde pe suprafețe mari
arborii au fost culcați la pământ de furtuni puternic;
 Incendiile combinate, de litieră și coronament, de litieră și subterane ( apar la pădurile
unde nu s-au luat măsuri de curățire a crengilor, vegetației și resturilor lemnoase, în
special la rășinoase).
Pe teritoriul județului sunt identificate zone cu potențial de incendiu, datorat compoziției
trupului de pădure în totalitate de rășinoase sau rășinoase în amestec cu foioase, în zonele:
 Munții Apuseni (Dl. Preluchi, Scoarța, Dîrninosul, Vf. Runcului, Vf. Ciocului, Dîmbu
Moțului, Balomireasa, Piatra Neamțului, M. Tomnatecului, Vl. Fili, Bistra, Vf.
Cărbunari, Dl. Țîcului, Creasta Stîncoasă, Vf. Geamăna, Dîmbu Arsurilor).
 Munții Șureanu (Goașele – Dl. Mugeștilor, Preluca Groșilor, Stîna Gotului, Dl.
Păltiniei, Stîna Canciului, Muncelu Mic) (Planul de analiiză și acoperiire a riscurilor Județul Alba - 2016).
Avalanșe. Zonele critice pentru producerea avalanșelor de zăpadă sunt în perimetrul
localităților montane din județ, situate la altitudini mari. Din evidențele statistice avalanșe de
zăpadă s-au produs în perimetrul comunei Gârda de Sus, în sectorul Gârda de Sus – Ghețari,
drumul de acces spre satul Ghețari a fost blocat pentru perioade însemnate de timp (Planul de
analiză și acoperire a riscurilor - Județul Alba - 2016).
Alunecări și surpări de teren. În județul Alba alunecările de teren sunt legate de tipurile
de relief. Riscul alunecărilor de teren prin alunecarea depozitelor deluviale, este prezent pe toata
suprafața județului.
Alunecările de teren produse în județul Alba, nu au impus luarea unor măsuri deosebite
și au fost generate de:
 precipitațiile punctuale, abundente;
 structura geologică a terenurilor;
 lipsa lucrărilor specifice de eliminare a excesului de umiditate;
 diminuarea fondului forestier în anumite zone (sursa: Planul de analiză și acoperire a
riscurilor - Județul Alba - 2016).
Cutremure. Județul Alba este situat în partea de Vest a zonei de seismicitate maximă a
țării - regiunea Vrancea, în care se concentrează majoritatea focarelor determinate până acum.
Conform Normativului P100/2006 - privind calculul seismic al construcțiilor, județul Alba este
situat în zona F (grad 6) de protecție seismică. Zona Blaj, Ocna Mureș, Jidvei este situată în zona
E( grad 7) de protecție seismică.
Analiza condițiilor seismo-tectonice ale județului Alba stabilește următoarele: județul
Alba nu este o zonă cu activitate seismică.
Proiectarea construcțiilor se face și în funcție de clasificarea pe zone seismice, această
activitate fiind controlată și de Inspectoratul în Construcții Alba. Pe teritoriul județului Alba nu au
fost înregistrate activități seismice care să afecteze construcțiile (Planul de analiză și acoperire a
riscurilor - Județul Alba - 2016).
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Riscuri tehnologice / Riscuri industriale.
Operatori economici de tip SEVESO. Directiva SEVESO III privind controlul
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase este transpusă în legislația
națională prin legea 59/2016 (anterior HG 804/2007) și se aplică obiectivelor în care sunt prezente
substanțe periculoase în cantități suficiente ca să existe pericolul producerii unui accident major.
Conform informațiilor date de ISU Alba, în lista operatorilor economici de tip SEVESO
apar următoarele firme:
1. Kronochem Sebeș – operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece este situat
pe un amplasament cu risc major Kronospan Trading SRL, iar cele două amplasamente
sunt legate tehnologic și utilizează substanțe periculase în Fabricarea altor produse
chimice organice de bază și pentru fabricarea materialelor plastice în forme primare
2. Kronospan Sebeș – operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează
substanțe periculoase în Fabricarea altor produse chimice organice de bază; fabricarea
de furnire și a panourilor de lemn, depozitează și manipulează metanol; formaldehidă;
fabrică rășini lichide; depozitează motorina.
3. Oscar Downstream Războieni - Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO
deoarece : -deține un depozit de carburanți ,Cod CAEN CL007/SPIRS, în care sunt
depozitate și manipulate substanțe periculoase în activitatea principala, respectiv
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate,
precum și în activitățile conexe.
4. SC Cupru Min SA – deține un depozit de explozivi cod CAEN 6312, depozitări de
materii explozive și exploatarea spațiilor de depozitare a materiilor explozive utilizate
în activitatea de exploatare minieră cod CAEN 0729.
5. General Max Alba Iulia - utilizează substanțe periculoase în activitatea de umplere
GPL, cod CAEN 4671, 5210 pentru activitatea de bază 3521 – Producția gazelor.
6. Panebo Gaz Zlatna – utilizează substanțe periculoase în activitatea de aprovizionare,
încărcare și distribuție butelii GPL de 26l, cod CAEN 5210 Depozitări / SPIRS H521,
C19 pentru activitatea de bază 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea
țițeiului; deține un parc de rezervoare de stocare gaze petroliere lichefiate utilizate în
încărcarea de butelii de aragaz GPL, manipulare și transport de mărfuri periculoase
cod CAEN 4671
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Concluzii, probleme/disparități și tendințe
Concluzii generale
 Conform analizei celor mai recente date furnizate de site-ul calitateaer.ro,
emisiile de poluanți principali ai aerului au cunoscut descreșteri continue ale
volumelor emise în aer în ultimii ani, în principal datorită reducerii activităților
industriale, restructurării întreprinderilor de stat și a retehnologizării cu
tehnologie modernă a unor unități privatizate. În momentul de față nu există zone
critice de poluare cu emisii de poluanți ai aerului în județul Alba și tendințele
sunt de diminuare a emisiilor de substanțe poluante.
 În ceea ce privește poluarea aerului înconjurător, aceasta s-a diminuat în ultimii
ani și, cu unele mici excepții ocazionale, emisiile monitorizate s-au situat în
general sub valorile limită de poluare.
 In ceea ce privește calitatea apelor de suprafață, se remarcă starea ecologică bună
pentru lungimile corpurilor de apă naturale nepermanente și respectiv potențialul
ecologic bun pentru lungimile corpurilor de apă nepermanente puternic
modificate și artificiale.
 Suprafața fondului forestier, pe categorii de terenuri și specii de păduri, a rămas
relativ constantă în perioada 2014-2018, pe fondul lucrărilor de îngrijire și
regenerare a pădurilor. Se constată totuși o scădere a suprafeței terenurilor pe
care s-au executat regenerări artificiale și o creștere cu aprox. 80% a suprafețelor
de pădure parcurse cu tăieri de regenerare.
 În Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 sunt stabilite
politica și obiectivele strategice naționale în domeniul gestionării deșeurilor pe
termen scurt și mediu. Pentru implementarea strategiei, a fost elaborat Planul
Național de Gestionare a Deșeurilor care conține detalii referitoare la acțiunile
care trebuie întreprinse și modul lor de desfășurare, cuprinzând țintele, termenele
și responsabilitățile pentru implementare.
 La nivel județean se vor revizui Planurile Județene de Gestionare a Deșeurilor,
în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în PNGD, precum și corelarea lui
cu “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Alba”, proiect
finanțat prin POS Mediu și al cărui beneficiar este Consiliul Județean Alba
 La nivelul Județului Alba mixul de energie produsă este asigurat atât din surse
convenționale cât și din surse regenerabile de energie. Cel mai mare potențial
hidroenergetic dintre apele curgătoare ale Județului Alba îl are râul Sebeș și
există posibilitatea fructificării potențialului hidroenergetic existent prin
investiții de amploare mai mică dar cu rezultate optime. Cele mai mari rezerve
de energie eoliană, ca și cele mai mari valori medii ale vitezei vântului (în funcție
de profilul de înălțime), se află în regiunea montană, zona de nord-vest a
Județului Alba. Există inițiative de valorificare a potențialului solar, inițiative
sprijinite din fonduri private, guvernamentale sau europene și adresate în special
persoanelor fizice. Există, de asemenea, potențial de folosire a biomasei datorită
resurselor forestiere bogate și a biogazului ca urmare a activităților agricole.
Probleme/disparități
 Presiunile principale asupra calității aerului înconjurător sunt date de traficul
rutier, de construcții, încălzirea locuințelor pe timp de iarnă cu combustibil solid,
arderea neautorizată în aer liber a deșeurilor menajere, a materialelor plastice și
a anvelopelor uzate, deșeurile stradale, depozitarea neadecvată a unor reziduuri
industriale, etc. Pulberile în suspensie (PM10) reprezintă cel mai important
poluant din emisiile monitorizate în județul Alba.
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 Deteriorarea solului se manifestă în aproape tot județul. Creșterea cantității de
pesticide utilizate în agricultură are un potențial impact negativ asupra calității
solurilor. De asemenea, zone critice se întâlnesc în podișul Secașelor și al
Târnavelor, din punct de vedere al eroziunii solului și al alunecărilor de teren.
Lunca Mureșului, Târnavelor și Secașelor sunt predispuse la inundații, iar seceta
periodică a afectat solurile din zona Șibot, Sebeș, Cunța, Blaj, Ocna Mureș și
Lunca Mureșului. Terenuri nisipoase se întâlnesc în zonele: Blaj, Crăciunelu de
Jos și Vințu de Jos.
 Deși județul dispune de resurse naturale fiind producător de gaz metan, zona
Munților Apuseni nu este racordată la rețeaua de alimentare cu gaze naturale,
problemă care, în condițiile în care asigurarea cu lemn de foc este deficitară, a
devenit o prioritate pentru locuitorii acestei zone.


Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
Pulberile în suspensie reprezintă principalii poluanți ce afectează calitatea aerului
înconjurător, acestea depășind însă doar ocazional valorile limita prevăzute de lege
pe aria localităților Zlatna Alba Iulia și Sebeș contribuind ocazional la scăderea
calității aerului în localitățile cele mai populate ale județului. O serie de măsuri
posibile pentru reducerea poluării atmosferice în zonele urbane pot fi implementate
pentru diferitele sectoare:
1. Transport:
 stabilirea de zone cu emisii reduse în care se va restricționa accesul
vehiculelor poluante,
 planificarea transportului public,
 încurajarea mijloacelor de transport alternative prin crearea de piste de
biciclete, stații de închiriere biciclete/trotinete electrice
 încurajarea utilizării combustibililor curați pentru vehicule, inclusiv utilizarea
de stimulente economice,
 înnoirea parcului auto utilizând vehicule mai ecologice (hibrid, electrice),
inclusiv în transportul public,
 introducerea programelor de reabilitare a vehiculelor rutiere: filtre pentru
reducerea emisiilor de PM și tehnologii moderne pentru reducerea NOx și
trecerea la vehicule de gaz natural comprimat,
 introducerea taxelor pentru circulația autovehiculelor în centrul orașelor, a
tarifelor diferențiate pentru parcare în funcție de zonă,
 introducerea limitărilor de viteză mai mici pe drumurile principale,
 punerea în aplicare a acțiunilor pe termen scurt, de exemplu interzicerea
traficului în timpul episoadelor de poluare,
 introducerea măsurilor de reducere a emisiilor de la vehiculele staționare, de
exemplu, cele utilizate în activitățile de construcție.
2. În sectorul de încălzire rezidențială precum și în sectorul comercial (spații
comerciale) și instituțional (instituții publice) și sectorul industrial:
 încurajarea trecerii de la combustibilii poluanți, combustibili fosili la
combustibilii mai curați, la gaz sau energie electrică, inclusiv utilizarea de
stimulente financiare pentru a realiza acest lucru,
 regândirea sistemelro de termoficare din mediul urban – cogenerarea de
energie termică și electrică,
 introducerea stimulentelor financiare pentru îmbunătățirea izolării și a
creșterii eficienței energetice a clădirilor,
 dotarea surselor de arderi industriale și comerciale (inclusiv pentru biomasă)
cu echipamente conforme de control al emisiilor sau înlocuirea acestora.
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3. conștientizarea și informarea publicului publicului privind problematica
schimbărilor climatice:
 creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor, furnizarea informațiilor ușor
de înțeles privind calitatea aerului și efectele poluanților atmosferici asupra
sănătății,
 utilizarea prognozelor privind calitatea aerului și a scenariilor pentru a
avertiza publicul și grupurile de populație sensibilă cu privire la episoadele
de poluare a aerului.
 informarea cetățenilor cu privire la riscurile schimbărilor climatice (ex:
evenimente extreme – inundații, secetă, etc.) și propunerea unor măsuri de
adaptare și medierea efectului acestora.
În Județul Alba au fost realizate lucrări prin Programul național de reabilitare a
blocurilor de locuințe, din păcate nu în totalitate, necesarul de blocuri de reabilitat
fiind încă destul de mare. Aceasta situație se datorează în primul rând accesului dificil
la finanțare, lipsei de interes/înțelegere a locuitorilor din cadrul asociațiilor de
locatari, realizării greoaie a documentațiilor tehnice necesare.
In consecință, există un potențial semnificativ de economisire a energiei prin măsuri
de eficiență energetică, în clădirile publice și rezidențiale, fiind necesară auditarea
clădirilor publice în vederea identificării problemelor și soluțiilor adecvate, realizată
etichetarea energetica a clădirilor publice conform Legii 372/2005 cu actualizările
ulterioare (republicată în 2013) și identificarea măsurilor posibil a fi implementate,
vizând eficiența energetică pentru toate tipurile de clădiri de la nivelul județului:
clădiri publice, clădiri din sectorul terțiar și locuințe individuale private.
Pentru clădirile publice este indicat a fi realizată colectarea datelor vizând
consumurile energetice și monitorizarea lor. Pentru principalele clădiri publice
(spitale mari sedii administrative, etc.) este o prioritate lansarea unor lucrări de
introducere a sistemelor BMS (sistem de management energetic al clădirii).
De asemenea este o necesitate introducerea contorizării inteligente a consumurilor
energetice în clădiri (prioritar în cele publice) care permite o conștientizare a
consumatorilor asupra unor posibile risipe în consumul energetic și de asemenea o
evaluare a priorităților de acțiune pentru eficientizarea energetică a acestor clădiri. In
anumite situații corect identificate, se vor promova soluțiile tehnice bazate pe
echipamente și instalații pentru încălzire/răcire care utilizează resursele regenerabile
de energie.
Deoarece există un potențial considerabil neexploatat de biomasă provenită de la
exploatațiile agricole sau forestiere și din culturile energetice, sunt necesare
schimbări legislative și reglementari regionale/locale prin care să se asigure
menținerea accesului locuitorilor din zona montană la necesarul de lemne de foc
(biomasa) pentru încălzire.
Există de asemenea un potențial hidrologic puțin exploatat și care poate fi valorificat
în amenajări microhidroenergetice cu condiția respectării principiilor legate de
protejarea mediului ambiant. Potențialul energetic din alte surse regenerabile (solar
și eolian) poate fi valorificat prin aplicații punctuale în vederea electrificării
gospodăriilor neelectrificate din județ. Organizarea unor evenimente locale de
promovare a energiilor alternative ar putea conduce la creșterea gradului de interes
pentru aceste aplicații și la încurajarea investițiilor private în acest sens.
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Secțiunea 8. Capacitatea administrativă
8.1. Consiliul Județean: organizare și funcționare
8.1.1. Viziune, Misiune, Valori
Consiliul județean Alba își planifică și implementează politici, acțiuni și proiecte conform
viziunii, misiunii și valorilor ce reprezintă pilonii susținerii dezvoltării socio-economice și a
comunicării cu comunitățile locale aparținătoare1 județului Alba2.
VIZIUNE: Consiliul județean Alba își propune sa depună toate eforturile astfel încât
județul nostru să devină :
 un pol de concentrare economica determinat de activități productive nepoluante și
turism;
 loc de viață confortabil, într-un mediu curat;
 destinație atractivă în peisajul multicultural European prin variate moduri de expresie:
limba, muzica, arhitectura, patrimoniu cultural.
MISIUNE: Consiliul județean Alba trebuie sa devină reperul unei administrații publice
moderne, flexibile și eficiente centrate pe rolul cetățeanului în luarea deciziilor. In acest sens,
organizația noastră va fi un partener care facilitează colaborarea și cooperarea între administrație,
societatea civila, sectorul privat, oferind pârghiile și instrumentele pentru ca aceștia să se poată
exprima și dezvolta. Mecanismele implementării misiunii asumate sunt:
 respectarea legalității;
 înlăturarea birocrației și formalismului;
 consultarea populației;
 respectarea principiilor autonomiei locale;
 cooperare cu alte autorități ale administrației publice locale și centrale.
VALORI: Serviciile noastre vor avea ca bază de referință următoarele valori comune :
 responsabilitate față de cetățean și comunitatea locală;
 transparență în actul decizional și în activitățile tuturor structurilor administrative;
 profesionalism și etică; calitate și eficiență;
 accesibilitate pentru servicii, flexibilitate și adaptabilitatea acestora conform cerințelor
individualizate ale cetățenilor.
8.1.2. Organizare
In conformitate cu OUG 57/2019 ART. 170, alin. (1) Consiliul județean Alba este
autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității
consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes
județean. OUG 57/2019 este implementată prin RoF, capitolul 1: Dispoziții generale în cuprinsul
Casetei 1, după cum urmează:
Caseta 1: Regulament de Organizare și Funcționare
Art. 1
(1) Consiliul Județean Alba este autoritatea administrației publice locale, constituită la
nivelul Județului Alba, pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și
municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul Județean Alba
este ales în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.
(2) Consiliul Județean Alba este compus din consilieri județeni, aleși prin vot universal,
egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot, în condițiile legii.
Președintele Consiliului Județean Alba și consilierii județeni sunt aleși locali care în asigurarea
liberului exercițiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcție de autoritate publică, beneficiind de
1Lista

U.A.T. este prezentă în anexa 1
https://www.cjalba.ro/misiune-viziune-valori/

2sursa:
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dispozițiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul
autorității de stat.
(3) Numărul membrilor Consiliului Județean Alba se stabilește prin ordin al prefectului
în funcție de numărul locuitorilor Județului Alba, conform populației după domiciliu raportate de
Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs.
Art. 2
Consiliul Județean Alba se organizează și funcționează în temeiul principiilor
descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității autorităților
administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale
de interes deosebit.
Art. 3
Consiliul Județean Alba este autoritatea deliberativă care își exercită dreptul și
capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale a
Județului Alba, treburile publice, în condițiile legii.
Art. 4
Consiliul Județean Alba administrează sau, după caz, dispune de resursele
financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale Județului Alba în conformitate
cu principiul autonomiei locale.
Art. 5
Competențele și atribuțiile Consiliului Județean Alba sunt stabilite prin lege, fiind
depline și exclusive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și se exercită în raza teritorială
administrativă a Județului Alba.
Consiliul Județean Alba este constituit din 33 consilieri județeni și lucrează în plen și pe
comisii. Capitolul 3 al RoF, Grupurile de Consilieri, precizează modul de constituire a acestor
grupuri, iar Capitolul 4 - Organizarea Consiliului Județean, precizează modul de alegere a
președintelui și a vicepreședinților Consiliului Județean Alba.
In cadrul Secțiunii a 2-a, Stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate, sunt stabilite
la art. 19 comisiile de specialitate stabilește și pe principalele domenii de activitate și modul de
lucru a acestora. Structura comisiilor acoperă domenii importante în administrarea județului și
numără șase comisii: Comisia 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, strategii; Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului;
Comisia 3 - Comisia administrație publică locală, juridică și ordine publică; Comisia 4 - Comisia
educație, cultură, tineret, ONG – uri și sport; Comisia 5 - Comisia cooperare interinstituțională și
mediu de afaceri; Comisia 6 – Comisia sănătate și protecție socială
8.1.3. Atribuții
Competențele Consiliului Județean conform OUG 57/2019 și a RoF sun organizate și
prezentate conform conținut Casetă: 2.
Caseta 2: Atribuțiile Consiliului Județean (conf. art. 173 din OUG 57/2019)
(1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:
a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al
consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor
autonome de interes județean;
b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; c) atribuții privind
administrarea domeniului public și privat al județului;
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern;
f) alte atribuții prevăzute de lege.
(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean:
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a) alege din rândul consilierilor județeni 2 vicepreședinți, la propunerea președintelui sau
a consilierilor județeni;
b) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii
autonome, în condițiile legii;
c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean,
regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții,
regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean,
precum și ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de
interes județean;
d) exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare
participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.
(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean:
a) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.
Dispozițiile art. 129 alin. (4)din OUG se aplică în mod corespunzător;
b) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau
garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de
titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii;
c) stabilește și aprobă impozite și taxe, în condițiile legii;
d) adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu
a județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune,
aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale,
orășenești și municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru
realizarea acestora;
e) stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale
implicate, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare
urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ-teritoriale componente; urmărește
modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice comunale,
orășenești sau municipale implicate;
f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes
județean, în limitele și în condițiile legii.
(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul județean:
a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință
gratuită a bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de
interes județean, în condițiile prezentului cod;
b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în
folosință gratuită a bunurilor proprietate privată a județului, după caz, în condițiile legii;
c) atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean.
(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean
asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes județean privind:
a) educația;
b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situațiile de urgență;
i) protecția și refacerea mediului;
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j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
k) evidența persoanelor;
l) podurile și drumurile publice;
m) serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean;
n) turism;
o) dezvoltare rurală;
p) dezvoltare economică;
q) alte servicii publice stabilite prin lege.
(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean:
a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;
c) acordă asistență tehnică în domenii specifice, în condițiile legii, unităților
administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora.
(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:
a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a
unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;
b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din
alte țări;
c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități
administrativteritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și
internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese
comune.
(8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și d), consiliul județean:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al
celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea
clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate
prezintă un interes județean. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a
clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii
nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul
exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o
perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea județului.
Modul în care lucrează aparatul de specialitate este reglementat prin Regulamentul de
organizare internă. Acesta constituie cadrul ce asigură pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Alba, desfășurarea în bune condiții a activității fiecărui angajat, respectarea regulilor
stabilite privind ordinea și disciplina muncii, drepturile și obligațiile angajaților, organizarea
timpului de muncă, recompensele și sancțiunile ce pot fi aplicate angajaților.
Acest regulament se aplică tuturor angajaților din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Alba, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de muncă încheiat,
studenților în perioada efectuării practicii în instituție, persoanelor care au încheiat un contract de
voluntariat precum și altor persoane delegate/detașate de către agenții economici sau instituții,
pentru prestarea unei activități în sediul consiliului județean.
8.1.4. Structura executivă a Consiliului Județean-Direcții, Servicii
Funcționarea aparatului de specialitate este precizată prin Regulamentul de organizare și
funcționare (RoF) document anexă la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 128/28 iulie 2016,
completată cu Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 71 /20 martie 2020, conținând relațiile
funcționale, structura organizatorică și atribuțiile aparatului de specialitate. Consiliul Județean are
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un total de 184 posturi din care 172 în aparatul de specialitate, cuprinzând funcțiile de demnitate
publică, cele de administrator public precum și cele ce privesc funcțiile publice și contractuale. Pe
lângă aceste există și 4 posturi ce privesc managementul cultural.

nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 1- Număr de funcții ale aparatului de specialitate
Funcția
Număr posturi
Funcțiile conducere
19 funcții publice
Funcții de execuție
114 funcții publice
Număr de posturi contractuale de conducere
1
Număr de posturi contractuale de execuție
38
Manageri culturali
7
Total posturi
184
Număr total de posturi ocupate
176

8.1.5. Relațiile funcționale în interiorul aparatului de specialitate
Relațiile funcționale în interiorul aparatului de specialitate disting șase tipuri de relații:
1. Autoritatea ierarhică
(a). Subordonarea Vicepreședinților față de Președinte; (b). Subordonarea directorilor,
șefilor de servicii și șefii compartimentelor față de Președinte și după caz față de Vicepreședinți
sau față de Secretarul General, în limitele competențelor stabilite de legislația în vigoare, sau a
dispozițiilor Președintelui; (c). Subordonarea personalului de execuție față de director, șef de
serviciu sau șeful de birou după caz.
2. Delegări de autoritate ierarhică și funcțională
(a). Președintele poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative
Vicepreședinților, secretarului, conducătorilor de compartimente funcționale sau personalului din
aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
(b). Persoanele care ocupă funcții de conducere din cadrul direcțiilor, servicii și birouri care din
diverse motive nu își pot exercita prerogativele posturilor pe care le dețin, în baza aprobării
prealabile a șefului ierarhic, deleagă autoritatea unui subordonat.
3. Relații de autoritate funcțională
Acestea se stabilesc de către compartimentele din structura organizatorică a Consiliului
Județean Alba cu serviciile publice și instituțiile publice de interes județean, în conformitate cu
obiectul de activitate, atribuțiile specifice fiecărui compartiment sau competențele acordate prin
dispoziția Președintelui în limitele prevederilor legale.
4. Relații de cooperare/colaborare
(a). Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a aparatului de
specialitate și instituțiile și serviciile publice de interes județean/ instituții subordonate; (b). se
stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a aparatului de specialitate și
compartimente similare din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale (aceste relații
se stabilesc prin limitele atribuțiilor compartimentului sau a competențelor acordate prin dispoziția
Președintelui sau o hotărâre a CJ).
5. Relații de reprezentare
(a). Se stabilesc în limitele legislației în vigoare și a mandatului acordat de Președinte,
Secretarul general, Vicepreședinți sau personalul compartimentelor din structura organizatorică
ce reprezintă Consiliul Județean Alba în relații cu celelalte structuri ale administrației centrale,
locale, organisme;
6. Relații de inspecție/control – audit
(a). Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecție/control – audit, instituțiile
și serviciile de interes public a Consiliului Județean, compartimentele sau personalul mandatat
prin dispoziția Președintelui sau care desfășoară activități supuse inspecției și controlului (conf.
competențelor stabilite prin legi și acte normative în vigoare); (b). Consiliul Județean Alba și și
S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – Iulie 2020-Revizia 1- 05.08.2020
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alte organe, organisme care sunt mandatate conform legii să execute activități de control/audit
asupra activității Consiliului Județean Alba.
8.1.6. Principiile generale aplicabile
In conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul Județean are obligativitate ca
responsabilitățile dispuse prin lege, să fie implementate urmărind următoarele principii:
1. Principiul legalității ce obligă primăria să acționeze cu respectarea prevederilor legale
în vigoare și a tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte;
2. Principiul egalității prin care beneficiarii activității autorităților și instituțiilor
administrației publice au dreptul de a fi tratați în mod egal, într-o manieră
nediscriminatorie;
3. Principiul transparenței ce prevede obligativitatea primăriei ca în procesul de elaborare
a actelor normative de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele
de acte
normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor
administrative, precum și la datele și informațiile de interes public și de a pune la dispoziția
beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în limitele legii.
4. Principiul proporționalității prin care formele de activitate ale autorităților administrației
publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate
din punctul de
vedere al efectelor asupra persoanelor. De asemenea pachetele de reglementări sau măsuri
sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public
sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a impactului soluțiilor propuse.
5. Principiul satisfacerii interesului public care obligă administrația publică precum și
personalul din cadrul acesteia să urmărească satisfacerea interesului public înaintea celui
individual sau de grup.
6. Principiul imparțialității care obligă ca personalul din administrația publică să-și exercite
atribuțiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.
7. Principiul continuității impune ca activitatea administrației publice să fie exercitată fără
întreruperi
8. Principiul adaptabilității obligă instituțiile administrației publice să satisfacă nevoile
societății.
8.1.7. Structura posturilor pe direcții și servicii
Posturile pe direcții și servicii din cadrul Consiliului Județean Alba, configurate prin
organigrama3 prezentată în anexa 2, este următoarea:
CABINETUL PREȘEDINTELUI
BIROUL RESURSE UMANE
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
SECRETARUL JUDEȚULUI

Compartiment Sistem de control intern managerial
SERVICIUL ADMINISTRATIV
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS –Compartiment Administrație publică

Compartiment Registratură, Arhivă, Monitorul Oficial

Compartiment Autoritatea Județeană de Transport

Compartiment Unități de asistență medicală, socială, învățământ special
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE

COMPARTIMENT CONTABILITATE – FINANCIAR
3Organigrama

a fostaprobată ca Anexa nr. 1 la HotărâreaConsiliuluiJudeţean Alba nr.183 din 27 august 2019
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SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVA

Compartiment Dezvoltare economică și rurală

Compartiment Programe și guvernanța corporativă
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
SERVICIUL BUGET- VENITURI

Compartiment Buget

Compartiment Urmărire, încasare venituri și executare silită
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI

Compartiment Administrare drumuri județene

Compartiment Siguranța circulației pe drumurile județene

Compartiment Întreținere drumuri județene
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT, INFORMATICĂ –

COMPARTIMENT TINERET, ÎNVĂȚĂMÂNT, SPORT ȘI RELAȚII
INTERINSTITUȚIONALE
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

Compartiment Amenajarea teritoriului, urbanism

Compartiment Autorizare, disciplină în construcții, cadastru, GIS

Compartiment Gestiunea patrimoniului construit și a peisajului cultural
ADMINISTRATOR PUBLIC
SERVICIUL INVESTIȚII, DEZOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ȘI
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
 Compartiment Investiții
 Compartiment Dezvoltare promovare patrimonială și managementul
unităților de cultură
BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, DIASPORA, RELAȚII PUBLICE ȘI
COMUNICARE
BIROUL TURISM
SERVICIUL MEDIU Compartiment Strategii, programe, proiecte mediu
 Compartiment Sistem de management integrat al deșeurilor
COMPARTIMENT ARII PROTEJATE
MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE DE CULTURĂ SUBORDONATE
CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Centrul de cultură “Augustin Bena” Alba

Muzeul National al Unirii Alba Iulia

Teatrul de păpuși “Prichindel” Alba Iulia
8.1.8. Instituții subordonate Consiliului Județean
a. Instituții subordonate Consiliului Județean cu profil cu profil cultural
Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba: Biblioteca este o instituție publică de
cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Alba. Instituția și-a deschis porțile la data de 1
aprilie 1943, primul fond de carte fiind constituit din volumele aflate în biblioteca muzeului
precum și o donație de 350 de volume provenită din partea marelui cărturar Nicolae Iorga.
Profesorul Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al bibliotecii publice, reușește ca până la
finele anului 1943 să atragă prin donații 18 000 de volume. În acest moment patrimoniul bibliotecii
se compune din peste 200 000 de unități de bibliotecă depozitate la sediul instituției precum și la
filialele aferente.
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Activitatea curentă a instituției este structurată pe secții, filiale și compartimente. Dincolo
de funcția de depozitar al documentelor, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba răspunde
nevoilor culturale ale comunității prin programe și proiecte specifice, promovând totodată repere
culturale într-o societate dinamică. (sursa: Proiect de management 2017-2020).
Centrul de cultura ”Augustin Bena” Alba: Centrul este o instituție publică de cultură
care își desfășoară activitatea în subordinea Consiliului Județean Alba și are ca obiective
promovarea valorilor culturale naționale și universale, formarea continuă în domeniul artelor și
meșteșugurilor, cercetarea, conservarea, promovarea și valorificarea tradiției și creației populare
românești, organizarea de evenimente cultural-artistice în toată sfera culturii.
Instituția a fost înființată în anul 2007 prin reorganizarea Școlii Populare de Arte și
Meșteșuguri și a Centrului de Promovare a Culturii Tradiționale și Creației Populare Alba. Centrul
de Cultura „Augustin Bena” și-a deschis oficial porțile la data de 1 octombrie 2007, în preajma
sărbătoririi a 127 de ani de la nașterea lui Augustin Bena.
Instituția a fost înființată cu scopul de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale
dezvoltării și regenerării sociale a comunităților. Prin activitățile desfășurate, Centrul de Cultură
„Augustin Bena” asigură conservarea, promovarea și valorificarea culturii, formarea continua în
domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale, educația cultural-artistică a tinerilor și activități
culturale pentru petrecerea timpului liber (sursa: https://www.culturaalba.ro/prezentare).
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia: Muzeul este situat în clădirea „Babilon”, față în
față cu Sala Unirii. Edificiul a fost construit în spiritul arhitecturii romantice între anii 1851 și
1853, cu destinație militară. Cele două etaje cu peste 100 de încăperi ale clădirii au fost folosite
ca pavilion de locuințe pentru ofițeri, apoi reamenajate ca spațiu muzeal în perioada 1967-1968.
Sala Unirii se află în incita fostei Case a Armatei, ridicată între anii 1898 și 1900, și reprezintă
încăperea în care la 1 Decembrie 1918 s-au întrunit cei 1228 de delegați care au votat unirea
Transilvaniei, Banatului, Maramureșului și părților ungurești cu România. Colecțiile muzeului
numără circa 200.000 de obiecte de patrimoniu, iar biblioteca sa deține în jur de 70.000 de volume.
Muzeul editează anual publicația „Apvlvm. Acta Musei Apulensis”, iar din 1994 a început
publicarea seriei de specialitate „Bibliotecha Musei Apulensis”.
Teatrul de păpuși ”Prichindel” Alba Iulia: Misiunea Teatrului de Păpuși „Prichindel”
Alba Iulia este aceea de a oferi producții și evenimente teatrale pentru a educa prin teatru, în
vederea creșterii nivelului de dezvoltare culturală a comunității județului. Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia își desfășoară activitatea pe baza programului de management elaborat de
către director-manager, în concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de
Consiliul Județean Alba.
b. Instituții subordonate Consiliului Județean cu profil Sănătate și Social
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
funcționează în subordinea Consiliului Județean Alba, având 763 paturi din care 5 paturi închise
temporar pentru spitalizare continuă și 25 de paturi pentru spitalizare de zi. In exercitarea
atribuțiilor sale, colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba, alte sisteme de asigurare, alte
case de asigurări, Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba, organe ale administrației publice
locale, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Alba, Agenția Naționala de Protecția
Copilului, Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, conducerile altor unități sanitare și cu alte
instituții interesate în ocrotirea sănătății populației.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică,
cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale și asigură asistența medicală de
specialitate, de urgență, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților internați și din
ambulatoriu și funcționează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia furnizează servicii medicale în regim de
spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulatorie, asigurând totodată urgențele medicoS.C. I.H.S. Romania S.R.L. – Iulie 2020-Revizia 1- 05.08.2020
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chirurgicale din Județul Alba. Prin Unitatea de Primire a Urgențelor, spitalul asigură asistență
medicală de urgență în Județul Alba. Activitatea economică și tehnico-administrativă este
organizată pe servicii, birouri și compartimente funcționale conform structurii organizatorice
stabilită de Comitetul director și aprobată de către Consiliul Județean Alba (sursa: Regulamentde-Organizare-și-Functionare-al-SJU-Alba-Iulia-2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba: Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba este instituția publică cu personalitate juridică
înființată în subordinea Consiliului Județean Alba cu scopul de a asigura aplicarea politicilor
sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități,
precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea
și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud: Spitalul Aiud este unitate sanitară publică cu
paturi, ce furnizează servicii medicale de specialitate: pneumologie în regim de spitalizare
continuă, spitalizare de zi și ambulatoriu prin ambulatoriul integrat și Dispensarul T.B.C.
Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative și de recuperare a bolnavilor.
Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populației, potrivit competențelor sale, în
conformitate cu criteriile stabilite de Comisia Naționala de Acreditare a Spitalelor și aprobate prin
ordin al ministrului sănătății (sursa: Regulament de Organizare și Funcționare).
c. Instituții subordonate Consiliului Județean cu profil utilități, lucrări și servicii
publice
S.C. ”APA C.T.T.A.” S.A. Alba:Societate pe acțiuni; a fost înființată la data de
20.12.2004 în baza Hotărârii nr. 6221 a Tribunalului Alba. Cod CAEN: 3600 având activitate
principală captarea, tratarea și distribuția apei. SC APA CTTA SA ALBA – acționariatul societății
este format din Consiliul Județean Alba și Consiliile locale din cele 11 municipii și orașe ale
județului Alba (Alba Iulia, Abrud, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir, Teiuș, Zlatna, Ocna
Mureș, Sebeș). SC APA CTTA SA Alba are în componență 7 sucursale fără personalitate juridică,
înființate pe structura municipiilor și orașelor din județul Alba.
S.C. DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A:Societate pe acțiunicu Acționarul
unic: CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA, Domeniul de activitate: Domeniul de activitate al
societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri și poduri, producerea și comercializarea
de bunuri și prestarea de servicii așa cum sunt prevăzute în obiectul principal și secundar de
activitate, atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice. Domeniul principal:
construcția, întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor și podurilor.
Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba: Direcția județeană de
dezinsecție și ecologizare mediu Alba are ca obiect de activitate: · combaterea bolilor, dăunătorilor
și buruienilor din culturile agricole, la toți producătorii agricoli; tratamentul chimic al semințelor
destinate însămânțărilor; dezinfecția, dezinsecția, deratizarea și igienizarea depozitelor de cereale
și a produselor agricole depozitate, precum și a curților și clădirilor populației, agenților economici
și instituțiilor; dezinfecția materialului săditor și de plantare; aprovizionarea cu produse de uz
fitosanitar, îngrășăminte, depozitarea și distribuirea acestora; fertilizarea și amendarea pășunilor
și fânețelor comunale și din proprietatea privată; lucrări manuale și mecanice în diferite sectoare
agricole; alte categorii de prestări servicii pentru agenți economici și instituții.
Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Alba: Direcția este instituție
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Alba și sub coordonarea
și controlul metodologic al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de
Date București. Funcționează cu Biroul de Evidență a Persoanelor; Biroul Stare Civilă; Biroul
Administrativ; Compartimentul financiar-contabil, resurse umane, achiziții și relații publice.
Serviciul Public județean Salvamont Alba: Are ca obiect de activitate prevenirea
accidentelor turistice și de salvare în munți, care consta în patrulare preventiva; căutarea
persoanelor dispărute; asigurarea permanentei la punctele și refugiile SALVAMONT – deplasarea
de urgenta la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, acordarea primului ajutor
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medical; transportarea accidentatului sau a bolnavului la locul stabilit; participa în colaborare cu
alte structuri specializate la solicitarea acestora pentru salvarea de vieți omenești în caz de dezastre
și accidente.
d. Instituții subordonate Consiliului Județean Alba cu activități economice
S.C. Parcul Industrial Cugir S.A.: Constituit sub autoritatea Consiliului Județean Alba,
ca unic acționar în baza O.G. Nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor
industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490 / 2002, având activitatea principală 6832
(cod CAEN) - administrarea imobilelor pe bază de comision și/sau contract. Activitățile secundare
realizate sunt Distribuția energiei electrice-Cod CAEN 3513; Comercializarea energiei electriceCod CAEN 3514; Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte-Cod CAEN 3522;
Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte-Cod CAEN 3523; Captarea, tratarea și
distribuția apei-Cod CAEN 3600; Colectarea și epurarea apelor uzate-Cod CAEN 3700; Activități
de servicii suport combinate-Cod CAEN 8110; Activități ale bibliotecilor și arhivelor-Cod CAEN
9101; Alte forme profesionale, științifice și tehnice n.ca.-cod CAEN 7490; Alte forme de
învățământ n.ca.-cod CAEN 8559; Centru de inovare și formare profesională; Stagii profesionale
pentru adulți.
e. O.N.G. de utilitate publică
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “APA-ALBA” formată din 58 de asociați,
Consiliul Județean , municipii orașe comune în conformitate cu Hotărârea adunării generale a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba nr. 4 din 11.09.2012, cu încheierea nr.
2705/CC/2012
–
Judecătoria
Alba
Iulia
(sursa:
https://www.cjalba.ro/wpcontent/uploads/2013/04/Act_constitutiv_Apa.pdf)
Asociației este constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării,
exploatării, monitorizării și gestionarii în comun a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare
pe raza de competenta a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun
a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării
și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei
de dezvoltare a acestuia la nivelul Județului Alba.
8.1.9. Controlul calității
Consiliul Județean are dezvoltat și implementat sistemul de control intern managerial
conform prevederilor Ordinului Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018, cuprinzând standardele de
control intern managerial, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordinul precizat. Codul
cuprinde procedurile de sistem și proceduri operaționale elaborate intern. În vederea monitorizării,
coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern
managerial, s-a constituit, prin act de decizie internă, Compartimentul Sistem de Control Intern
Managerial, organism subordonat direct Secretarului General al Județului Alba.
8.1.10. Colaborarea cu administrația publică locală
In vederea asigurării dezvoltării echilibrate a teritoriului județean Consiliul Județean
Alba, în condițiile textului Codului Administrativ, adoptă planuri de dezvoltare a teritoriului
(P.A.T.J.) și strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a
județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale.
De asemenea Consiliul Județean Alba (1). dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu
autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești și municipale interesate, măsurile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora, (2). stabilește, pe baza
avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare
și amenajare a teritoriului județului, și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților
administrativ-teritoriale componente și (3). urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare
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cu autoritățile administrației publice comunale, orășenești sau municipale implicate; f) aprobă
documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și
în condițiile legii.
În exercitarea atribuțiilor consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean4, sprijină,
în condițiile legii, activitatea cultelor religioase, emite avizele, acordurile și autorizațiile date în
competența sa prin lege și acordă asistență tehnică în domenii specifice, în condițiile legii,
unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora.
8.2. Bugetul local
Anual, Consiliul Județean dezbate și aprobă bugetul general al Județului Alba, bugetul
local al Județului Alba, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor publice
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii; aceste documente sunt emise în
baza OUG 57/2019-Codul Administrativ, a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare. Aprobarea are loc și în urma analizei rapoartelor Direcției
dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, a
comunicării cotelor defalcate din impozitul pe venit (alocări directe), estimate în anul curent și a
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată din anul curent și estimările pe următorii trei ani
și a hotărârii Consiliului Județean Alba pentru aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei procentuale din impozitul pe venit și a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul
în curs și a avizelor favorabile a Comisiilor de Specialitate. Dinamica veniturilor și cheltuielilor
(mii lei) în perioada 2017-2020 este prezentată în figura nr. 1.
In execuția veniturilor bugetului local al județului Alba încasările cele mai mari sunt în
principal din cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, din subvențiile de la bugetul de stat și din sumele încasate de la Uniunea
Europeană, în contul plăților efectuate și refinanțărilor. In cazul anului 2019, din impozitul pe
venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale,
procentul de alocare a cotelor defalcate se repartizează bugetului local al județului în cotă de 15%
(alocări directe), fată de anul 2018 și 2017 când cota defalcată din impozitul pe venit alocată
bugetului local al județului a fost de 11,25 %.

Figura 1 - Buget venituri și cheltuieli 2017-2020

4serviciilepublice:

educaţia, serviciilesocialepentruprotecţiacopilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelorvârstnice, a
familieişi a altorpersoanesaugrupuriaflateînnevoiesocială, sănătatea, cultura, tineretulșisportul, ordineapublică, situaţiile de
urgenţă, protecţiaşirefacereamediului, conservarea, restaurareaşipunereaînvaloare a monumenteloristoriceşi de arhitectură, a
parcurilor, grădinilorpubliceşirezervaţiilornaturale, evidenţapersoanelor, podurileşidrumurilepublice, serviciilecomunitare de
utilitatepublică de interesjudeţean, turismdezvoltarerurală, dezvoltareeconomică.
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Figura 2 - Consiliul Județean Alba - Venituri și cheltuieli 2019
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Cheltuielile bugetului local exprimă eforturile financiare realizate pentru acoperirea
cerințelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publică și a altor cerințe ale
locuitorilor județului. In ultimi trei ani administrația județeană a acordat cea mai mare atenție
îmbunătățirii serviciilor din domeniul sănătății, precum și dezvoltării, modernizării sistemului
rutier județean, educație și cultură, protecția mediului. (pentru mai multe informații se poate accesa
sursa: https://www.cjalba.ro/buget/)

Figura 3 - Venituri 2019 centralizat la nivelul județului și a UAT-urilor
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Deficitul bugetar, în pe perioada 2017-2020 este de 25633.61 mii lei, 73474.56 mii lei,
123952.87 mii lei și 122495.92 mii lei. Alocarea cheltuielilor pentru anul 2020 are în vizor
realizarea de obiectivele de investiții, propuse a se finanța din excedentul bugetului local constituit
la data 31.12.2019, care sunt următoarele:
 Refuncționalizarea clădirii Centrului Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba
– extindere, valoare investiție de 11.925,00 mii lei,
 Amenajare depozit ceramică veche, valoare investiție de 1.650,00 mii lei,
 Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș valoare, investiție de
5.210,00 mii lei,
 Construire Sală Polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri, Municipiul
Blaj, valoare investiție de 9.377,00 mii lei,
 Mansardare Policlinica (Corpuri clădire C+D) la Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, valoare investiție de 10.528,00 mii lei,
 RK Post Trafo Spital Județean de Urgență Alba Iulia, valoare investiție de 2.040,00
mii lei,
 Modernizare drum județean DJ704K:Vinerea (DJ704)-Săliștea (DJ705E) valoare
investiție de 5.360,87 mii lei,
 Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureș, km.3+949, loc. Vințu de Jos, jud. Alba
valoare investiție de 5.435,90 mii lei,
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 Proiect POR "Modernizare drum județean DJ 107I: Aiud(DN1) Aiudul de Sus-RâmețBrădești-Geogel- Măcareștu- Bârlești Cătuni- Cojocani - Valea Barnii- Bârlești Mogoș- Valea Alba-Ciuciulești - Bucium- Izbita- Cojeseni- Bucium Sat-DN74
(Cerbu) km.0+000 - km.76+540" valoare investiție de 30.884,06 mii lei,
 Proiect POR "Modernizare drum județean DJ103E:DN1-Garbova de Jos- GârbovițaGârbova de Sus" valoare investiție de 2.808,74 mii lei,
 Proiect POR "Consolidare corp drum județean DJ107K: Gâlda de Jos - Mesentea Benic - Întregalde, jud. Alba km.17+700-km.23+700" valoare investiție de 4.474,46
mii lei.
Tabel 2- Bugete locale 2019 - venituri
DENUMIREA UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
(în ordine alfabetică)

VENITURI

VENITURI PROPRII

TOTAL general

TOTAL
local

din care:

TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)

1,159,079,647

529,352,957

Cote
defalcate
din
impozitul
pe venit
262,580,932

A. Consiliul județean

230,156,691

93,234,495

53,179,651

36,347,563

352,957,792

244,467,188

149,250,474

0

B. Total municipii

Cotele
defalcate
din
impozitul
pe venit
67,529,361

Nr.
crt.
1

Cod
SIRUTA
1017

ALBA IULIA

202,697,007

139,314,550

94,040,125

0

2

1213

AIUD

40,347,205

22,267,503

11,063,936

0

3

1348

BLAJ

50,046,624

32,685,466

17,828,593

0

4

1874

SEBES

59,866,956

50,199,669

26,317,820

0

ABRUD

139,360,256
10,425,734

60,331,320
5,323,344

28,580,674
2,713,033

2,599,595
499,197

C. Total orașe
1151
1
2

2915

BAIA DE ARIES

7,861,271

3,298,988

911,281

1,447,437

3

1455

CIMPENI

19,118,545

7,321,702

4,391,643

0

4

1696

CUGIR

37,174,405

24,629,404

13,686,604

0

5

1794

OCNA MURES

21,575,894

9,285,275

2,880,733

0

6

8096

TEIUS

17,915,670

5,510,233

2,319,867

0

7

1936

ZLATNA

25,288,737

4,962,374

1,677,513

652,961

ALBAC

436,604,908
5,866,067

131,319,954
1,440,270

31,570,133
319,552

28,582,203
450,163

D. Total comune
2130
1
2

2309

ALMASU MARE

3,594,320

1,270,752

258,103

476,907

3

2381

ARIESENI

3,671,370

1,351,061

260,407

299,742

4

2577

AVRAM IANCU

8,255,663

1,329,839

217,605

445,708

5

2988

BERGHIN

6,995,143

1,624,870

142,327

194,997

6

3039

BISTRA

13,490,820

2,789,769

612,212

880,279

7

3397

BLANDIANA

3,451,007

927,561

58,719

563,824

8

9026

4,972,682

1,610,406

160,408

499,197

9

3459

BUCERDEA
GRANOASA
BUCIUM

11,935,395

1,372,007

154,026

420,080

10

3761

CENADE

4,010,193

1,334,584

70,010

422,307

11

3805

CERGAU

4,652,991

1,180,036

93,508

460,193

12

3841

CERU BACAINTI

2,177,151

732,523

25,366

606,164
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13

3958

8,716,140

2,055,732

377,872

550,452

1071

CETATEA DE
BALTA
CIUGUD

14

10,236,191

4,967,055

1,980,987

0

15

4008

CIURULEASA

5,280,071

1,145,586

138,225

524,825

16

4106

CILNIC

5,277,725

1,498,074

215,016

270,767

17

4142

CRICAU

4,836,009

1,713,858

224,630

337,629

18

4188

3,676,023

1,598,383

166,277

400,023

19

9019

CRACIUNELUL DE
JOS
CUT

2,963,682

1,156,462

88,655

462,422

20

4240

DAIA ROMANA

5,727,252

2,132,783

484,526

651,846

21

4268

DOSTAT

3,637,942

1,093,869

214,426

362,141

22

4302

FARAU

10,430,815

1,387,353

229,324

236,224

23

4366

GALDA DE JOS

9,447,925

7,255,033

4,909,711

0

24

4482

GIRBOVA

7,737,584

2,187,891

496,269

122,573

25

4525

GIRDA DE SUS

3,264,282

1,178,520

328,493

306,428

26

4703

HOPIRTA

3,982,101

1,326,732

97,093

326,484

27

4767

HOREA

6,409,574

1,119,924

296,619

400,023

28

4927

IGHIU

12,252,033

5,078,098

1,143,602

1,250,211

29

4981

INTREGALDE

4,735,612

861,648

43,458

587,222

30

5103

JIDVEI

24,313,458

5,029,481

2,462,001

0

31

5167

LIVEZILE

3,736,146

1,162,299

118,191

441,250

32

5210

LOPADEA NOUA

4,618,748

2,225,946

310,286

375,511

33

5309

5,019,374

1,547,989

294,424

462,423

34

5336

LUNCA
MURESULUI
LUPSA

4,464,206

2,718,098

1,640,198

323,142

35

5577

METES

3,739,014

1,524,910

156,410

613,963

36

5700

MIHALT

8,842,389

2,289,081

161,365

659,646

37

5755

MIRASLAU

10,326,909

2,123,773

270,770

0

38

5826

MOGOS

3,638,365

994,728

66,465

512,566

39

6048

NOSLAC

5,223,667

1,335,773

149,839

363,255

40

6119

OCOLIS

3,177,208

865,010

86,719

463,536

41

6164

OHABA

3,488,047

1,309,398

129,801

482,484

42

6217

PIANU

12,250,279

2,496,139

592,179

554,908

43
44

6271
6397

POIANA VADULUI
PONOR

4,544,875
2,293,141

1,111,737
873,533

155,993
66,435

491,397
567,166

45
46

6468
6547

POSAGA
RADESTI

5,168,421
2,758,108

992,916
1,275,860

140,636
216,576

453,506
371,053

47

6592

RIMETEA

2,342,917

1,340,497

233,838

418,966

48

6627

RIMET

2,511,581

1,055,937

107,450

515,909

49

6761

ROSIA MONTANA

5,122,706

2,531,777

769,520

122,572

50

6930

ROSIA DE SECAS

8,795,549

1,324,557

187,985

437,907

51

6976

SALCIUA

3,035,331

1,278,670

259,842

405,596

52

7044

SALISTEA

3,700,332

1,591,819

151,030

463,536

53

7099

SASCIORI

11,850,677

4,626,829

847,796

650,733

54

7197

SCARISOARA

9,799,235

1,213,883

177,220

463,536

55

7348

SINCEL

6,138,803

1,822,161

170,967

446,822

56

7384

SINTIMBRU

5,787,307

4,501,800

1,993,058

0

57

7446

SOHODOL

3,511,811

1,129,201

194,925

478,020
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58

7767

STREMT

9,562,038

1,959,121

309,706

350,998

59

7810

SIBOT

3,652,665

1,730,823

427,591

378,853

60

7865

SONA

10,478,118

2,929,040

374,076

743,222

61

7945

SPRING

9,909,530

1,848,091

343,924

334,285

62

8014

SUGAG

4,373,682

2,993,401

933,154

55,711

63

8158

UNIREA

13,944,670

3,490,131

762,413

861,330

64

8229

VADU MOTILOR

6,842,851

1,305,850

180,689

470,222

65

8354

VALEA LUNGA

10,597,919

2,590,102

675,189

451,278

66

8425

VIDRA

6,387,446

920,920

172,739

475,791

67

8826

VINTU DE JOS

8,973,622

4,537,994

1,471,307

412,279

Tabel 3- Bugete locale 2019-cheltuieli totale și cu personal, bunuri și servicii și de
capital
DENUMIREA UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
(în ordine alfabetică)

CHELTUIELI
TOTALE

TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)
A. Consiliul județean
B. Total municipii

din care pe titluri de cheltuieli

1,172,898,424

Cheltuieli de
personal
324,415,017

Bunuri și
servicii
225,826,885

Cheltuieli de
capital
295,804,973

230,566,400

66,125,240

44,265,463

33,745,705

355,305,271

100,797,878

70,442,627

45,599,631

Nr.
crt.
1

Cod
SIRUTA
1017

ALBA IULIA

189,596,816

58,192,771

44,368,770

20,862,499

2

1213

AIUD

38,500,679

15,464,752

5,440,823

5,190,471

3

1348

BLAJ

51,073,662

9,034,633

11,360,674

8,293,433

4

1874

SEBES

76,134,114

18,105,722

9,272,360

11,253,228

142,944,270

46,273,819

26,445,934

36,635,474

C. Total orașe
1

1151

ABRUD

10,886,244

4,629,783

2,058,262

1,159,191

2

2915

BAIA DE ARIES

6,309,311

3,346,905

838,290

1,849,921

3

1455

CIMPENI

20,161,091

8,642,532

3,256,531

2,795,257

4

1696

CUGIR

40,529,011

12,560,314

9,116,197

4,014,497

5

1794

OCNA MURES

22,470,981

6,574,911

3,640,947

7,419,845

6

8096

TEIUS

17,071,320

4,542,906

3,241,204

7,894,764

7

1936

ZLATNA

25,516,312

5,976,468

4,294,503

11,501,999

444,082,483

111,218,080

84,672,861

179,824,163

D. Total comune
1

2130

ALBAC

5,862,277

2,498,331

1,443,076

1,571,118

2

2309

ALMASU MARE

3,594,320

1,451,610

1,414,400

379,472

3

2381

ARIESENI

3,671,370

1,802,226

1,072,803

153,005

4

2577

AVRAM IANCU

8,443,709

1,970,505

1,274,720

3,729,831

5

2988

BERGHIN

6,806,112

1,295,831

820,517

4,206,606

6

3039

BISTRA

13,348,481

3,466,876

2,147,776

6,366,697

7

3397

BLANDIANA

3,581,190

728,256

564,520

1,254,530

8

9026

5,432,530

982,897

1,133,855

1,122,183

9

3459

BUCERDEA
GRANOASA
BUCIUM

11,815,055

1,647,954

866,712

8,999,183

10

3761

CENADE

3,761,819

884,323

965,330

1,694,372

11

3805

CERGAU

4,730,024

1,119,905

670,340

2,763,427

12

3841

CERU BACAINTI

1,300,227

666,343

481,601

119,954
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13

3958

8,670,113

2,277,572

1,612,594

4,527,971

1071

CETATEA DE
BALTA
CIUGUD

14

10,904,065

1,835,965

2,279,178

3,515,519

15

4008

CIURULEASA

5,334,520

974,940

1,256,527

2,967,491

16

4106

CILNIC

5,292,406

1,518,298

1,424,650

165,252

17

4142

CRICAU

4,786,719

1,267,799

881,084

2,087,812

18

4188

3,661,318

846,097

1,088,240

1,130,276

19

9019

CRACIUNELUL DE
JOS
CUT

3,407,139

1,226,053

683,294

1,095,140

20

4240

DAIA ROMANA

7,010,381

1,495,677

902,357

1,513,649

21

4268

DOSTAT

4,026,020

800,500

797,162

329,726

22

4302

FARAU

10,117,283

1,354,239

1,101,621

5,338,336

23

4366

GALDA DE JOS

11,891,937

2,569,977

2,243,099

2,862,212

24

4482

GIRBOVA

7,746,266

1,022,462

1,015,610

4,353,484

25

4525

GIRDA DE SUS

3,628,789

1,596,284

1,367,953

109,094

26

4703

HOPIRTA

4,246,189

818,846

1,045,047

1,692,953

27

4767

HOREA

6,465,521

1,817,719

1,200,076

2,882,088

28

4927

IGHIU

12,174,967

4,949,987

3,210,623

1,217,786

29

4981

INTREGALDE

3,764,267

684,552

399,177

2,611,342

30

5103

JIDVEI

24,440,544

3,718,499

4,479,986

15,235,395

31

5167

LIVEZILE

3,726,231

1,271,751

758,785

1,417,038

32

5210

LOPADEA NOUA

4,784,987

1,288,206

1,749,286

458,778

33

5309

4,852,248

1,436,555

1,422,279

1,573,023

34

5336

LUNCA
MURESULUI
LUPSA

4,167,075

2,622,689

873,659

299,173

35

5577

METES

4,858,034

1,302,289

917,985

1,659,147

36

5700

MIHALT

9,261,675

1,956,019

1,226,310

5,133,126

37

5755

MIRASLAU

10,704,979

1,738,180

1,352,113

6,783,263

38

5826

MOGOS

3,192,336

1,094,921

515,640

1,422,208

39

6048

NOSLAC

5,234,669

1,247,633

727,552

2,548,393

40

6119

OCOLIS

2,852,458

996,911

409,850

1,361,147

41

6164

OHABA

2,656,099

502,078

859,411

1,127,395

42

6217

PIANU

9,323,079

2,052,812

2,056,168

2,421,972

43

6271

POIANA VADULUI

4,414,968

1,788,024

716,472

1,530,046

44

6397

PONOR

2,191,937

921,488

375,352

354,407

45

6468

POSAGA

5,183,647

1,385,713

517,646

3,125,675

46

6547

RADESTI

2,678,817

1,237,564

726,848

410,804

47

6592

RIMETEA

2,209,042

909,522

1,150,726

2,990

48

6627

RIMET

2,397,883

883,104

683,195

891,634

49

6761

ROSIA MONTANA

5,024,797

1,939,392

1,011,595

1,530,248

50

6930

ROSIA DE SECAS

8,767,152

1,291,356

810,843

6,211,710

51

6976

SALCIUA

3,398,536

1,789,163

738,576

665,150

52

7044

SALISTEA

4,154,899

1,332,757

1,236,016

712,164

53

7099

SASCIORI

10,508,111

3,350,302

3,119,594

1,266,632

54

7197

SCARISOARA

9,561,982

1,807,481

903,900

5,389,465

55

7348

SINCEL

6,376,855

1,309,452

993,187

3,716,868

56

7384

SINTIMBRU

7,949,865

1,849,977

2,212,213

2,877,550
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57

7446

SOHODOL

4,152,743

1,753,328

1,189,747

63,000

58

7767

STREMT

9,579,488

1,481,248

1,594,576

5,603,641

59

7810

SIBOT

3,629,463

1,651,226

1,215,982

498,853

60

7865

SONA

11,716,909

2,065,545

2,203,083

6,176,036

61

7945

SPRING

9,704,168

1,781,821

1,361,532

6,092,864

62

8014

SUGAG

4,855,565

1,865,294

1,541,210

1,053,380

63

8158

UNIREA

14,855,323

2,244,525

2,303,305

7,119,570

64

8229

VADU MOTILOR

6,758,223

2,299,098

1,248,267

2,998,337

65

8354

VALEA LUNGA

11,664,705

1,767,018

1,364,186

5,472,874

66

8425

VIDRA

6,411,208

2,307,803

447,853

3,228,313

67

8826

VINTU DE JOS

10,406,769

3,405,312

2,293,991

631,385
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Figura 5 - PIBVENITURI – U.A.T. URBANE
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Figura 6 - VENITURI – U.A.T. RURALE
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Figura 7 - CHELTUIELI– U.A.T. URBANE
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Figura 8 - CHELTUIELI– U.A.T. RURALE
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Situația indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale în anul 2019 pentru Consiliul
Județean Alba, este prezentată în tabelul nr. 4
Tabel 4 - Indicatori privind veniturile și cheltuielile din anul 2019
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8.3. Structuri asociative (GAL-uri, ADI-uri, ADR etc.)
8.3.1. Asociații5
1. Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (2007)
Adresa sediu social: Calea Moților, Nr. 5A, Alba Iulia
Telefon: 0258-813736 / Fax: 0258-13736
Web: www.albaiulia-aida.ro, www.aida-social.ro, www.strategie-aida.eu
Email: aida_7_alba@yahoo.com
Membri: Consiliu județean Alba; Municipiile Alba Iulia și Sebeș; Orașul Teiuș; Comune:
Galda de Jos, Ighiu, Meteș, Sântimbru, Vințu de Jos;
Scop: dezvoltarea economico-socială, dezvoltare locală durabilă, AL21, etc.
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA ALBA" (2012)
Adresa sediu social: Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, județul Alba
Adresa poștală: Alba Iulia, P-ta Iuliu Maniu, nr. 14, cod poștal 510094, județul Alba
Telefon: 0258.815056 / Fax: 0258.815056
Email: asociațiaapaalba@yahoo.com
Membri: CJ Alba și toate U.A.T.-urile
3. Asociația Intercomunitară De Dezvoltare Ciugud-Berghin (2008)
Adresa sediu social: Strada principală nr. 157, localitatea Ciugud, jud. Alba
Telefon: 0258841205 / Fax: 0258841205
Email: asociația_ciugud_berghin@zahoo.com
Membri: Comună - Ciugud; Comună - Berghin;
Scop: Servicii publice sociale Servicii publice de sănătate Servicii publice de educație Servicii
publice culturale Servicii pentru situații de urgență dezvoltarea economico-socială, dezvoltare
locală durabilă, AL21, etc. Realizarea în comun a unor obiective de investiții , etc
4. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Stremț – Râmeț din Județul Alba
(2008)
Adresa sediu social: Localitatea Stremț, comuna Stremț, strada Principală, nr. 99,
județul Alba, cod poștal 517745
Telefon: 0258848101 / Fax: 0258848242
Email: primaria_stremt@yahoo.com
Membri: Comună - Stremț; Comună - Râmeț;
Scop: Realizarea în comun a unor obiective de investiții
5. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba (2009)
Adresa sediu social: Județul Alba, Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, numărul 1
Adresa postala: Județul Alba, Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, numărul 1
Telefon: 0258813380 / Fax: 0258813325
Email: clalba@cjalba.ro
Membri: Consiliu județean - Alba; Municipii: Alba Iulia; Aiud; Blaj; Sebeș; Orașe: Abrud; Baia
de Arieș; Câmpeni; Cugir; Ocna Mureș; Teiuș; Zlatna; Comune Albac; Almașu Mare; Arieșeni;
Avram Iancu; Berghin; Bistra; Bucerdea; Grânoasă; Blandiana; Bucium; Cenade; Cergău;
Ceru Băcăinți; Cetatea de Baltă; Câlnic; Ciugud; Ciuruleasa; Crăciunelu de Jos; Cricău;
Cut; Daia Română; Doștat; Fărău; Galda de Jos; Gârbova; Gârda de Sus; Hopârta; Horea;
Ighiu; Întregalde; Jidvei; Livezile; Lopadea Nouă; Lunca Mureșului; Lupșa; Meteș;
Mihalț; Mirăslău; Mogoș; Noșlac; Ocoliș; Ohaba; Pianu; Poian Vadului; Ponor; Poșaga;
Rădești; Râmeț; Râmetea; Roșia de Secaș; Roșia Montană; Sălciua; Săliștea; Săsciori;
Scărișoara; Sâncel; Sântimbru; Sohodol; Stremț; Șibot; Șona; Șpring; Șugaș; Unirea;
Vadu Moților; Valea Lungă; Vidra; Vințu de Jos;
5sursa:

http://www.dezvoltareintercomunitara.ro/baza-de-date.html
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Scop: Salubrizarea localităților
6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Gârda - Arieșeni”
Telefon: 0258778141 / Fax: 0258778141
Email: primariagarda@zappmobile.ro
Membri: - Gârda de Sus; - Arieșeni;
7. Sistem de colectare selectiva și amenajare stație de transfer în zona turistică
Abrud
Membri: Abrud; Crăciunelu de Jos; Valea Lungă; Cenade; Cergău; Mihalț;
Ohaba; Roșia de Secaș; Berghin; Sântimbru; Șpring; Doștat; Daia Romană; Cut; Câlnic;
Gârbova;
8. Parteneriat - sistem de colectare deșeuri (0)
Membri: Consiliu județean Alba; Oraș Aiud; comune: Rădești; Livezile; Mirăslău;
Lopadea Nouă; Ponor;
9. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Centrul Transilvaniei” (2008)
Telefon: 0258813380 / Fax: 0372651272
Email: cjalba@cjalba.ro / http://adicentrultransilvaniei.ro/
Membri: Alba; Brașov; Harghita; Mureș; Sibiu;
8.3.2. Grupuri de acțiune locală6
1. GAL Mărginimea Sibiului
Județ Sibiu | Județ Alba: Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca,
Rășinari, Raul Sadului, Sadu, Tilișca, Oraș Miercurea Sibiului, Oraș Săliște, Șugag
2. GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare
Județ Alba |Baia De Arieș, Cricău, Gâlda De Jos, Ighiu, Întregalde, Livezile, Lupșa,
Mirăslău, Mogoș, Ocoliș, Ponor, Poșaga, Râmeț, Râmetea, Sălciua, Stremț, Unirea
3. ASOCIATIA GRULUI DE ACTIUNE LOCALA Valea Ampoiului - Valea
Muresului
Județ: Alba | Județ Hunedoara: Almașu Mare, Blandiana, Bucium, Ceru-Băcăinți,
Ciuruleasa, Meteș, Pianu, Săliștea, Săsciori, Sibot, Vintu De Jos, Zlatna, Romos
4. Grupul de Acțiune Locala Pe Mureș și pe Târnave
Judet Alba | Județ Mureș: Cetatea De Balta, Fărău, Hopârta, Jidvei, Lopadea Noua,
Lunca Mureșului, Noșlac, Rădești, Sonca, Sâncel, Teiuș, Atintis
5. ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Ariesul Mare
Județ Alba | Judet Bihor: Albac, Gârda De Sus, Horea, Poiana Vadului, Scărișoara,
Vadul Moților, Arieșeni, Nucet
6. ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Drumul Iancului
Județ Alba |Avram Iancu, Bistra, Sohodol, Vidra, Roșia Montană
7. ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Tara Secașelor Alba Sibiu
Judet Alba | Județ Sibiu: Ciugud, Daia Romană, Sântimbru, Mihalț, Crăciunelu De
Jos, Bucerdea Grânoasă, Cergău, Roșia De Secaș, Cenade, Valea Lunga, Berghin, Ohaba,
Șpring, Doștat, Gârbova, Calnic, Cut, Apoldu De Jos, Ludoș, Sura Mica, Pauca, Loamneș, Ocna
Sibiului, Sura Mare, Slimnic

6sursa:

http://www.agal.ro/judet-alba
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8.4. Cooperare Teritoriala Europeană / Relatii Externe
In anul 2019 Consiliul Județean Alba a semnat acordul de parteneriat cu districtul
PRIGNITZ , landul Brandenburg, Germania. Pe lângă acesta au fost semnate, începând cu anul
2005 nouă protocoale internaționale cu țări din Europa și Asia:
1. Franța:
1. Departamentul La Manche – protocol de prietenie și colaborare semnat în data de 13
mai 2005
Link: www.manche.fr
2. Departamentul Rhône – protocol de cooperare în domeniul dezvoltării rurale semnat
în data de 30 august 2008
Link: www.rhone.fr
2. Italia:
1. Provincia Alessandria – protocol de cooperare în domeniul formării profesionale și al
schimburilor culturale semnat în data de 27 iunie 2008
Link: www.provincia.alessandria.it
2. Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia – protocol de colaborare semnat pe 8
noiembrie 2007
Link: www.regione.fvg.it
3. Republica Populară Chineză:
1. Provincia Gansu – protocol privind promovarea consolidării relațiilor de prietenie
semnat în data de 26 aprilie 2004
Link: http://mhwz.gansu.gov.cn/en/
4. Ungaria:
1. Județul Bács-Kiskun – acord de cooperare semnat în data de 28 august 2007
Link: www.bacskiskun.hu
2. Județul Tolna – înțelegere de colaborare și prietenie semnată în data de 22 aprilie 1994
Link: www.tolnamegye.hu
5. Republica Serbia:
1.Provincia Autonomă Voivodina – înțelegere de cooperare semnată în data de 08 iulie
2011
Link: www.skupstinavojvodine.gov.rs, www.vojvodina.gov.rs
6.Republica Moldova:
1. Raionul Ialoveni – înțelegere de cooperare semnată în data de 31 august 2012
Link: www.il.md
Pe lângă protocoalele menționate Consiliul Județean Alba este membru în diverse
asociații europene și naționale prezentate după cum urmează:
7. Ansamblul Regiunilor Europene – ARE:
Hotărârea nr. 7 din 22 aprilie 1994 a Consiliului județean Alba privind aprobarea
aderării județului Alba la ARE

Hotărârea nr. 212 din 20 decembrie 2007 a Consiliului județean Alba privind
aprobarea încheierii Acordului de cooperare semnat în data de 12 noiembrie 2010
Link: www.aer.eu
8. Ansamblul Regiunilor Europene Viti-vinicole – AREV:

Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2003 a Consiliului județean Alba privind aprobarea
aderării județului Alba la AREV
Link: www.arev.org
9. Asociația Internațională a Regiunilor Francofone – AIRF:

Hotărârea nr. 224 din 30 noiembrie 2006 a Consiliului județean Alba privind aprobarea
aderării județului Alba la AIRF
Link: www.regions-francophones.com
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La nivel național Consiliul Județean Alba este membru în asociații ce promovează și
protejează interesele comune ale autorităților administrației publice locale, reprezentarea unitară
a intereselor membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau
internațional precum Uniunea Națională a Consiliilor Județene din Romania, Asociația
municipiilor din Romania, Asociația Orașelor din România, Asociația comunelor din Romania,
Asociația Națională a Informaticienilor din Administrația Publică. De asemenea, Consiliul
județean Alba este membru în asociații prin care județul își poate promova și valorifica patrimoniul
natural, cultural, potențialul turistic precum Filiala ANTREC Alba, care identifică, dezvoltă și
promovează ospitalitatea și turismul rural românesc, și Asociația “Datini Străbune” Alba asociație
ce promovează valori și tradiții populare românești.
Asociația “Centrul de Mediere Alba” și Asociația Națională pentru Protecția
Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S.
Romania – InfoCons sunt două asociații ce furnizează servicii și date privind interesele cetățenilor
din județ în diverse domenii
8.5. Informatizare
Consiliul Județean Alba are un site operațional - https://www.cjalba.ro/, respectând
principiile unei guvernări transparente, deschise și participative, în care sunt postate link-uri către
domenii ce privesc structura consiliului județean, aparatul de specialitate, ambele legate de
documente ce privesc modul de organizare și funcționare, cadrul legislativ sau hotărâri ale
consiliului județean.
Un domeniu consistent este accesibil cetățenilor sau altor factori interesați cuprinzând
strategii sectoriale, documentația de amenajare a teritoriului județean, programe, proiecte,
regulamente de construcție în zone rurale cu elemente de patrimoniu material, formulare ce privesc
domeniul construcțiilor precum Certificat de urbanism și Cerere emitere autorizație construire /
desființare, cu model de cerere privind anunțul de începere a lucrărilor.
Un alt domeniu de interes, necesar cunoașterii instituțiilor subordonate consiliului
județean, a instituțiilor deconcentrate și a organizațiilor cu care consiliul județean este asociat
incluzând două hărți interactive, completează structura paginii web a consiliului județean.

S.C. I.H.S. Romania S.R.L. – Iulie 2020-Revizia 1- 05.08.2020

29

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027
SECTIUNEA 8 – Capacitate Administrativă

Concluzii, probleme și tendințe












Concluzii generale
Consiliul Județean Alba, din punct de vedere organizațional, în contextul
legislației naționale, are libertate în constituirea formei de organizare în
îndeplinirea (1). Serviciilor publice realizate prin aparatul propriu, instituțiile
aflate în subordine sau prin asociere (2). Inițierea și realizarea de investiții ce
conduc la dezvoltarea socio-economică a județului, prin proiecte în sectoare
precum drumuri/ infrastructură rutieră, cultură, sănătate, educație, servicii
sociale, turism și (3). Organizarea teritoriului și protejarea resurselor naturale și
a mediului.
Consiliul județean Alba își desfășoară activitatea într-un context constant
influențat de schimbări ale mediului politic, economic, financiar și al schimbării
cererii și nevoilor comunității. Aceste schimbări pun, diferențiat, presiune pe
infrastructura publică organizațională a consiliului județean, solicitând
modificări ale acesteia, cereri noi pentru perfecționarea resurselor umane și a
formelor de lucru, prin care funcționarii publici să își cunoască mai bine
organizația și să poată adapta mecanismele interne noilor cerințe induse de
mediul extern consiliului.
Pe de altă parte, orașele și comunele aparținătoare Județului Alba sunt la rândul
lor sisteme dinamice, în schimbare, care pulsează demografic, social și economic
în mecanismul competiției globale, digitizării și a efectele schimbărilor
climatice. Consiliul Județean Alba a instituit forme de cooperare cu unitățile
administrativ teritoriale, cu accent pe zonele rurale, în general, și pe cele
vulnerabile, în special.
Concluziile analizei conduc în direcția identificării capacității Consiliului
Județean Alba atât de a asigura și implementa oferta de servicii publice, aflate în
responsabilitatea sa, cât și de a planifica resursele și susține dezvoltarea socioeconomică a județului Alba, în vederea creării unui cadru atractiv de locuire,
muncă și recreere.
Tendințe și recomandări pentru formularea strategiei
Concluziile și recomandările urmăresc trei obiective în câmp operațional. Primul
este găsirea soluțiilor de organizare a aparatului Consiliului Județean pentru
implementarea și monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare a
Județului Alba pentru perioada 2021-2027. Al doilea obiectiv se orientează către
perfecționarea formele de coordonare și cooperare între Consiliul Județean și
partenerii publici și privați, în vederea îndeplinirii atribuțiilor precizate în cadrul
OUG 57/2019. Al treilea obiectiv se referă la creșterea rolului pe care Consiliul
Județean îl are în creșterea gradului de promovare a județului fie prin forme
directe fizice sau media/mijloace digitizate.
Inițiative pentru atingerea primului obiectiv: Consiliul Județean Alba
funcționează respectând cadrul legislativ existent implementând sisteme de
control al calității, respectând mecanismele interne pentru a asigura și dezvolta
dimensiunea socio-economică a județului și în a-și consolida poziția, pentru a fi
competitiv în competiția globală, pentru a atrage creștere economică, coeziunea
socială și rezistența la efectele schimbărilor climatice și de risc natural. In ceea
ce privește creșterea gradului de atragere și ulterior de implementare a
proiectelor, Consiliul Județean a organizat un nucleu puternic de competență
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profesională în DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE7, în care serviciile
componente, comparativ cu alte administrații similare din țară, lucrează compact
și coordonat în procesul complex al planificării, achiziționării, realizării și
monitorizării implementării proiectelor, totul pe fundamentul realistic al
veniturilor și a prognozelor bugetare aprobate de Consiliu.
Perioada 2021-2027, prin schimbarea paradigmei de management descentralizat
la nivelul Regiunii Centru, oferă Consiliului Județean Alba șansa rezolvării unor
probleme prioritare prin investițiile de capital realizate din fonduri europene,
proces început în perioada 2007-2013; aspectele vizate, cele mai importante, țin
de accesibilitate și mobilitate pe întregul teritoriu județean și asigurarea fluxului
de persoane/turiști și bunuri către toate zonele urbane și rurale aparținătoare.
Aceasta e posibil să solicite un grad ridicat de tehnologizare a Direcției
Dezvoltare și Bugete, în sectoare precum stocarea informațiilor, a datelor și a
proceselor de lucru și forme de perfecționare ale personalului existent, prin
programe de schimb de experiență cu partenerii externi ai județului.
Inițiative pentru atingerea obiectivului al doilea: Orientarea către perfecționarea
formelor de coordonare și cooperare între Consiliul Județean și partenerii publici
și privați în îndeplinirea atribuțiilor precizate prin cadrul normativ, se face prin
(1). evaluarea performanțelor asocierilor realizate până în prezent, pentru
identificarea formelor de adaptare/direcționare către indicatorii de performanță,
forme discutate și bazate pe interese comune și încredere între asociați și (2).
atribuțiile pe care Consiliul Județean trebuie să le asume ca instituție, dar și prin
rolul fiecăruia dintre consilierii județeni de ambasadori, cunoscători ai
comunităților locale pe care le reprezintă.
Inițiative pentru atingerea obiectivului al treilea: Dezvoltarea județului Alba este
rezultatul unui proces integrat între Consiliul Județean și fiecare din autoritățile
locale aparținătoare. Rolul pe care Consiliul Județean îl are în creșterea gradului
de promovare a județului fie prin forme directe fizice sau media/mijloace
digitizate, este acela de a găsi și perfecționa noi forme de promovare a valorilor
naturale și culturale, a patrimoniului material și imaterial din județ, pentru a
atrage și constitui o masă demografică consistentă.
Zona de nord a județului, pe traseul către municipiile Cluj-Napoca/Turda, are
zone atractive din punct de vedere al mediului natural și mai curate din punct de
vedere al factorilor de mediu, putând să devină o atracție frecventată de populația
tânără, activă pe perioadele de sfârșit de săptămână. Realizarea de campanii
mediatice pentru promovarea valorilor și activităților existente și potențiale în
județul Alba, analize comparative de costuri de trai față de alte localități din
județe similare etc., pot fi realizate și prezentate pe site-ul Consiliului Județean
dar și prin alte forme de promovare tradiționale: expo-turism, expo investiții etc.
Concluzii privind venituri și cheltuieli bugetare
Intre 20098 și 2019 au cheltuit 130,3 mil. lei pentru proiectele cu fonduri UE
2007-2013 și 91,1 mil. lei pentru cele din perioada 2014-2020. In același interval
s-au investit din alte surse decât cele europene (fonduri proprii, programe
guvernamentale, credite) 148,1 mil. lei.
Totalul investițiilor pentru perioada 2009-2019, indiferent de sursa de finanțare
(alte surse+ fonduri UE 2007-2013+fonduri UE 2014-2020), a fost de 369,5

SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ, SERVICIU BUGET VENITURI,
DEZVOLTARE ECONOMICA ȘI RURALĂ, SERVICIUL ACCESARE ŞI COORDONARE PROIECTE, BUGET,
URMARIRE INCASARE VENITURI SI EXECUTARE SILITA, SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI MONITORIZAREA
IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR.
8Notă: S-a ales anulasta ca reperpentru ca e primulîn care au fostindicațiseparatînbugetbanii UE din perioada 2007-2013.
7
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mil.lei, aproximativ vreo 80 mil. Euro. Acestea fiind proiectele prin care banii
au fost direcționați direct către ADI-uri.
Pe destinația investițiilor pe domenii, estimativ, în ultimii 10 ani s-au alocat 310
mil. lei pentru drumuri/poduri (investiții și întreținere), 170 mil. pentru sectorul
mediu (preponderent pentru managementul și gestiunea deșeurilor), 70 mil.
pentru sectorul sănătate, 284 mil lei pentru sectorul cultura. Pentru asistența
socială s-au alocat 1019 mil. lei, reprezentând aproape jumătate din buget, pentru
investiții și diferite beneficii pentru cei asistați. Pentru învățământ s-au dat 149
mil. lei, dar cea mai mare parte au reprezentat-o salariile pentru profesorii din
învățământul special (până în anul 2018, când plata a început să se facă direct de
la bugetul de stat, prin ISJ-uri, fără a mai tranzita bugetele județene și locale).
Pentru locuințe și dezvoltare publică s-au alocat 19 mil. lei (pentru dezvoltarea
rețelelor de alimentare cu apă, construcția de locuințe, iluminatul public stradal
etc.), iar 241 mil. lei s-au alocat pentru servicii publice generale (salarii,
consumabile, mobilă, parc auto, cheltuielile curente pentru sediul CJ).
Valorile și cheltuielile totale precum și repartizarea pe tipuri de venituri cheltuieli
se regăsesc în tablele 5-6-7-8.

VENITURI
TOTALE
col.2+5+..+14

VENITURI PROPRII
din care:

TOTAL

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

Sume defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul județelor

Sume defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul
comunelor,
municipiilor,
Sume defalcate
din orașelor,
TVA pentru
drumuri
sectoarelor și municipiului București

Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale

Sume defalcate din TVA pentru
finanțarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii
a bazelor
Sume
defalcateșidin
taxa pe sportive
valoareadin
spațiul
rural
adăugată
pentru finanțarea
învățământului particular sau
confesional acreditat

Tabel 5 - Dinamica veniturilor – perioada 2009-2019
Anul

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
TOTAL
2009-2019

230156691
266759444
310321778
243413826
293981763
185587272
172943311
168259500
177540701
189192369
178021188
2416177843

93234495
60798651
76013800
65489485
65295798
51860344
47624516
46117875
44713244
46295098
50932487
648375793

53179651
40498996
49865738
42384541
37656006
33747980
30731994
29208372
27920558
27511633
28903664
401609133

36347563
16346000
22141000
18819000
24071000
14984000
13645000
12969000
13158000
15573000
18733700
206787263

30891000
64437000
73766323
71479460
52542986
47134766
49124168
47445934
45878875
48317000
45850000
576867512

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

81950000
40167000
25043000
13751000
28178130
10785000
9045000
9851000
10840000
10208000
10390000
250208130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

63000
5074000
6650000
3880884
16865000
17834889
12549992
12755495
13838208
17204974
18518898
125235340

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 6 - Dinamica veniturilor – perioada 2009-2019 (continuare)
Anul

Subvenții

Sume primite de la
UE/alti donatori în
contul platilor
efectuate și

Sume primite de la
UE/alți donatori în
contul plăților
efectuate și

Alte venituri
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2019

19047652

0

prefinanțării
aferente cadrului
financiar 2014-2020
4182854

2018

90290358

0

2573855

3418580

2017

81308475

-852661

48392841

0

2016

72049739

16763258

0

0

2015

84237926

46833292

0

28631

2014

53608511

4314662

0

49100

2013

51004026

3466009

0

129600

2012

50810446

1172951

0

105799

2011

54685241

7502733

0

82400

2010

55213605

0

0

11953692

2009

48491117

0

0

3838686

TOTAL
2009-2019

660747096

79200244

55149550

20394178

prefinantari (cadrul
financiar 2007-2013)

787690

Tabel 7 - Dinamica cheltuielilor – perioada 2009-2019

Cheltuieli de capital

Proiecte cu finanțare
din fonduri externe
nerambursabile
aferente cadrului
Alte
cheltuieli
financiar
2014-2020

Proiecte cu finanțare
din fonduri externe
nerambursabile cadrul financiar
2007-2013
Asistență socială

Alte transferuri

Transferuri între
unități ale
administrației publice

Subvenții

Dobânzi

Bunuri și servicii

Cheltuieli de personal

CHELTUIELI
TOTALE
(col.16+17+...+28)

Anul

d i n c a r e: pe titluri de cheltuieli

2019

230566400 66125240 44265463 2305354 0

40721527 3523366 0

7281414

2018

256175934 55696443 38892082 2152540 0

23954604 4432361 0

89275242 3476096 19228041 12154059

2017

223110004 46578738 38163247 1296434 0

23007737 7528253 0

68511634 13356787 17352297 2392835

2016

264506956 35159147 32967313 1339540 0

22020280 2771113 5330573

67595675 67782767 14014148 11215795

2015

254395765 27105866 35005044 1456971 0

18746387 3032721 83128249 65429893 0

8540468

7682874

2014

177106552 28241557 39575227 2244048 0

13587499 2334986 4893832

55839612 0

7956801

19773656

2013

180769630 27836836 48128588 3339451 0

12704394 2302096 5247188

54939794 0

9486635

14031485

2012

180980951 24741524 51029911 3664730 0

16752794 3287004 3936384

54506575 0

9076857

11275053

2011

165024240 22957839 47078311 3464164 0

7385758

3120111 7940162

55506166 0

8955677

5870815

2010

178373853 30745291 44288237 3975000 0

6761881

1189224 16232819 51495090 0

9122995

15453032

2009

177107434 38381182 40813233 5707732 0

7178246

7084592 3552387

9620000

14491170

TOTAL 2288117719 403569663 460206656 30945964 0
20092019

6437857 19666208 33745705

48296638 0

192821107 40605827 130261594 618677733 91053507 133020127 148086479
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Tabel 8 - Dinamica cheltuielilor – perioada 2009-2019 (continuare)

20945593 48447682 73396916

2018

6977939

-63473

29031760

430305

6290226

7991327

2017

4977439

-55397

21131756

561835

2016

4310605

0

19382764

489114

2015

4310606

-43314

26112648

2014

3937954

-1278620

2013

2820000

2012

9947974 1881650

Alte cheltuieli

7945563

Locuinte,
servicii și
dezvoltare
publică
Protectia
mediului

508672

Asigurări și
asistență
socială

Sănătate

36041792

Cultură,
recreere și
religie

Apărare,
ordine publică
și siguranță
națională
Învățământ

-483673

Operatiuni
financiare
6977939

Anul
2019

Combustibili și
energie
Transporturi

d i n c a r e: pe parti și capitole de cheltuieli

Servicii publice
generale

Plăți facute în
anii precedenți
și recuperate în
anul curent

Cheltuieli
(continuare)

0

31140655 309903

40156643 148080279 624848

4158237

0

19069863 342446

17580596 6185868

36309404 114965281 0

13766743 0

12215451 393070

17712065 6465954

25777194 104977983 58331

73314211 0

15005269 1324071

1280982 15991768 4501622

20594244 94474149

261077

72594626 0

16540834 2043815

18868748

-401307

15279425 4499791

18849584 81604127

931836

2870089

0

32204494 2399765

-66837

19738427

337510

14134146 5892713

20514449 83222501

625173

1457499

0

32649296 2197916

2820000

-109881

21217839

1299817 13139938 10498461 19705711 78272892

425173

181399

0

34359875 1879846

2011

2820000

-74763

16398397

458427

2010

2820000

-3709716

15453846

2009

2115000

-132746

18208807

14675239 773134
3041323
4010967 14470660 328372

TOTAL 44887482 -6018420
20092019

12105852 1851262

17644237 78328611

1262591 99884

0

34246893 2628086

16961878 80729913

1828651 0

0

47653457 3339058

19380385 80603997

2952926 0

0

34968658 2182662

241586784 5934999 149325478 69934097 284341411 1018656649 18918580 170324338 0

310054745 19040638
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Anexe
ANEXA nr. 1: Unitățile administrativ teritoriale
nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

U.A.T.

suprafață/kmp

nr. locuitori

Alba Iulia
Aiud
Blaj
Sebes
Abrud
Baia de Aries
Cimpeni
Cugir
Ocna Mures
Teius
Zlatna
Albac
Almasu Mare
Arieseni
Avram Iancu
Berghin
Bistra
Blandiana
Bucerdea Granoasa
Bucium
Cilnic
Cenade
Cergau
Ceru Bacainți
Cetatea de Balta
Ciugud
Ciuruleasa
Craciunelu de Jos
Cricau
Cut
Daia Romana
Dostat
Farau
Galda de Jos
Girbova
Girda de Sus
Hopirta
Horea
Ighiu
Intregalde
Jidvei
Livezile
Lopadea Noua
Lunca Mureșului
Lupsa
Metes
Mihalt
Miraslau
Mogos
Noslac
Ocolis
Ohaba

104
143
99
116
32
80
87
346
68
45
254
54
93
33
97
75
118
78
41
86
45
44
48
49
65
44
56
26
51
30
42
40
82
102
59
83
61
60
128
83
105
66
94
31
103
142
65
67
81
48
86
41

66406
28934
20765
27698
6195
4669
8080
25977
15503
7284
8614
2220
1690
1921
1865
2169
5065
1187
2300
1792
1753
1015
1747
376
3217
2664
1368
2092
2097
1254
3109
1072
1909
4882
2059
1865
1372
2371
6432
877
5244
1526
3001
2669
3867
3181
3679
2334
1114
2035
846
920
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Pianu
Poiana Vadului
Ponor
Posaga
Radesti
Rimet
Rimetea
Rosia de Secas
Rosia Montana
Salciua
Salistea
Sincel
Sîntimbru
Sasciori
Scarisoara
Sibot
Sohodol
Sona
Spring
Stremt
Sugag
Unirea
Vadu Motilor
Valea Lunga
Vidra
Vintu de Jos

115
69
62
136
30
79
57
52
42
75
60
51
44
121
94
42
65
106
91
69
253
100
32
75
61
85

3390
1304
697
1383
1398
751
1213
1696
3872
1785
2374
2790
2740
5954
1850
2480
2085
4514
2536
2822
3239
5506
1558
3271
1964
5295
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ANEXA 2: Organigrama Consiliului Județean Alba (sursa: site CJ Alba)
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Secțiunea 9. Analiza SWOT, analiza PESTLE, analiza factorilor interesați
Situarea județului Alba în Regiunea de Dezvoltare Centru îi conferă acestuia câteva
avantaje legate de conectivitate și accesibilitate la piețe și bazine de forță de muncă, la resurse
naturale ale solului și subsolului, precum și la rețele de orașe cu oportunități similare de dezvoltare.
Regiunea Centru realizează conexiuni cu 6 din cele 8 regiuni de dezvoltare, înregistrându-se
distanțe aproximativ egale din zona ei centrală până la punctele de trecere a frontierelor.
Principalele elemente caracteristice ale acestei regiuni sunt prezentate în tabelul 1. In acest context,
județul Alba este definit de o serie de aspecteale dezvoltării (puncte tari, puncte slabe, oportunități
și pericole) ce au fost puse în evidență în secțiunile anterioare și care constituie profilul socioeconomic al județului, prezentat sintetic printr-o analiză SWOT (tabel 2). Analiza factorilor ce
determină dezvoltarea și a celor interesați de acest demers este realizată într-o analiză
PESTLE(tabel 3) și printr-un proces de consultare pe bază de chestionare, descris în secțiunea 9.3.
Tabel 1- Caracteristici ale Regiunii de Dezvoltare Centru

Alcătuire

6 județe / tipologii (conform OECD și EDORA-ESPON):
Alba – rural predominant(OECD);agrar (EDORA)/ regiune
periurbană
Brașov– intermediar(2)(OECD);diversificat(2)(EDORA)/ regiune
intermediară
Covasna– rural predominant(OECD);agrar (EDORA)/ regiune rurală
periurbană
Harghita– rural predominant(OECD);agrar (EDORA)/ regiune rurală
periferică
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Suprafață
Populație rezidentă
Densitate
Număr localități
(2010)

Accesibilitate /
transport

Mureș– rural predominant(OECD);agrar (EDORA)/ regiune
intermediară
Sibiu– intermediar(2)(OECD);agrar (EDORA)/ regiune intermediară
34.092 km2 / 13,4% din suprafața țării
2.322.619/ 11,9% populația totală a României (2020)
68,1 loc / km2
număr municipii – 20
număr orașe – 37
număr comune – 357
număr sate - 1788
Din cauza faptului că este o zonă cu forme de relief specifice
podişului, văi direcţionate est-vest, iar peste o treime din suprafaţă
este ocupată de păduri, regiunea cu cel mai mare număr de localităţi
urbane (57), densitatea medie a drumurilor publice de 33.6%, este sub
media pe ţară, doar judeţul Alba depăşind-o (48.4%), deşi,
comparativ cu alte regiuni, deţine o reţea de transport dezvoltată (mai
puţin în direcţia nord-sud). Ponderea drumurilor modernizate din
întreaga rețea de drumuri publice a crescut în 2018 comparativ cu
2013 la nivelul regiunii cu aproape jumătate (+45,6%, de la 3943 km
la 5742 km), cea mai mare creștere fiind în județul Sibiu de 2,3 ori
mai mult (+135,6%, de la 449 km la 943 km), urmat la mare distanță
de județul Covasna cu +50,8%, la polul opus fiind județul Alba cu
+25,9%. În schimb, ponderea drumurilor cu IUR a scăzut în aceeași
perioadă de referință la nivelul Regiunii Centru cu peste o treime (37,0%), peste media regională fiind județele Brașov (-76,1%), Sibiu
(-61,7%), Covasna (-56,5%) și Harghita (-52,3%), la polul, o creștere
înregistrându-se în județul Mureș (+7,3%).
Datorită situării sale în centrul României, Regiunea Centru se bucură
de o poziție privilegiată în ce privește accesibilitatea și conexiunile
rutiere cu restul țării și cu Europa; este străbătută de cinci drumuri
europene, a căror lungime însumează 951 km. Patru dintre ele
formează un mare inel rutier ce traversează sudul, vestul, nordul și
estul regiunii, iar al cincilea drum european (E60) străbate centrul
regiunii, pe direcția SE -NV. Astfel, toate cele 6 reședințe de județ
precum și cele mai importante orașe ale regiunii se află fie pe traseul
fie în imediata apropiere a unei șosele europene.
Din punct de vedere economic, al legăturilor comerciale, cele mai
importante drumuri europene din Regiunea Centru sunt șoseaua E68,
ce formează cea mai scurtă legătură între județele din sudul regiunii și
principalii parteneri economici din Europa, fiind totodată una din
rutele care asigură conexiunea, prin valea Oltului, cu sudul țării și cu
Capitala, șoseaua E81, prin care se realizează legături directe cu
Capitala și cu Regiunea Nord - Vest și șoseaua E60, care face
legătura între Brașov și Cluj prin Târgu Mureș, apoi, mai departe, cu
țările Europei Centrale și de Vest.
Estul regiunii este traversat de E574 și E578 (DN11 respectiv DN12),
șosele incluse în categoria drumurilor europene din clasa B), primul
drum european făcând legătura dintre Regiunea Centru și Moldova,
iar al doilea conectând orașele din estul regiunii (Sfântu Gheorghe,
Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Toplița, Reghin) la rețeaua de drumuri
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europene și întregind, astfel, inelul rutier de nivel european al
Regiunii Centru.
In prezent, pe teritoriu Regiunii Centru este dat în funcțiune tronsonul
de autostradă ce asigură legătura cu zona de vest a României și țările
din Europa Centrală. De asemenea, este în construcție autostrada A10
care asigură legătura între autostrăzile A1 și A3. Amintim faptul că
mai multe sectoare ale autostrăzii Sibiu-Nădlac (A1) sunt deschise
traficului, iar celelalte sunt într-o fază avansată de execuție. Din 2018
două din cele patru tronsoane ale autostrăzii Sebeș - Turda (Aiud Unirea - Turda) și un tronson al autostrăzii A3 (Iernut - Ungheni) sunt
date în circulație. Tronsoanele nefinalizate ale autostrăzii A10 și A3
(Târgu Mureș - Câmpia Turzii) sunt în fază avansată de execuție.
Cu 39,1 km de cale ferată la 1000 kmp, regiunea se găseşte sub media
pe ţară (45,2); de asemenea, sub media pe ţară se situează judeţele
Alba, Covasna, Mureș, Harghita şi Sibiu (36,8; 31,3; 31,5; 41,5 și
respectiv 27,4 km/1000 kmp), iar peste media naţională plasâmndu-se
județul Braşov (65,8 km/1000 kmp) datorită prezenţei unor noduri
feroviare importante pe teritorul acestuia. Accesul feroviar se
realizează doar pe anumite culoare de trecere din cauza configuraţiei
specifice a reliefului, iar infrastructura feroviară este veche, având
viteză de circulaţie foarte redusă. Există în cadrul regiunii zone
izolate din punct de vedere al transportului feroviar, cum este de pildă
zona Munților Apuseni din județul Alba și zona dintre Miercurea
Ciuc și Odorheiu Secuiesc.
În ansamblu, sub aspectul infrastructurii de transport feroviar,
Regiunea Centru este avantajată de poziția geografică, fiind localizate
câteva noduri de cale ferată de importanță regională (Brașov, Sibiu,
Teiuș, Vințu de Jos, Coșlariu, alte noduri de cale ferată, etc.) prin care
se realizează legătura României cu Europa centrală și de Vest.

Echipare edilitară

În regiune există două aeroporturi internaționale la Sibiu și Ungheni
(la 15 km de Târgu Mureș), iar la Ghimbav în județul Brașov unul
aflat în fază de proiect de construcție.
Lungime reţea simplă de distribuţie apă potabilă (km) (2010) 10325.2 km
Număr localităţilor din mediul urban cu reţea de apă potabilă (2018) –
56
Număr localităţilor din mediul rural cu reţea de apă potabilă (2018) –
287
Lungime reţea simplă a conductelor de canalizare publică (km)
(2010) – 5897.9 km
Număr localităţilor din mediul urban cu canalizare publică (2018) –
56
Număr localităţilor din mediul rural cu canalizare publică (2018) –
173
Lungime reţea simplă distribuţie gaze naturale (km) (2010) – 8684.4


Economie
Dinamica PIBR pentru perioada 2017/2010: +60%
PIBR/ loc lei (2017): 41625,4mii/loc
Contribuția PIBR la PIB RO: 11,30% (2017)
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Mediu /
biodiversitate

Soldul investițiilor străine directe (2018): 9,0% din totalul național /
locul 2 pe regiuni
Densitatea intreprinderilor (2018) la 1000 de locuitori: 28,88
Cifra de afaceri înregistrată la nivelul unităților locale active: 162
mld. lei (2017)
Regiunea Centru dispune de un capital natural deosebit, pe teritoriul
acesteia regăsindu-se 3 din cele 5 regiuni biogeografice ale României:
bioregiunea alpină, continentală și mici insule cu vegetație steptică.
La nivelul Regiunii Centru, suprafața siturilor NATURA 2000 era în
anul 2017 de 16.760 km2 (49,1% din suprafața regiunii), cu 23,9%
mai mare față de cea în urmă cu aproximativ un deceniu (13.522 km2
în 2009, 39,7% din suprafața regiunii).
Potrivit informațiilor din Raportul anual privind starea mediului în
Regiunea Centru 2010, pe teritoriul regiunii sunt 192 de arii naturale
care beneficiază de un statut legal de protecție la nivel național: 3
parcuri naționale, 1 parc natural, 156 rezervații naturale, 2 arii de
protecție avifaunistică și 28 monumente ale naturii. Printre cele mai
importante arii protejate se numără Parcul Naţional Piatra Craiului,
Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş, Parcul Naţional Călimani
şi Parcul Natural Apuseni.

9.1. Analiza SWOT
Tabel 2- Analiza SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
1. PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC/ COMUNITATEA
1. Poziționare geografică favorabilă dezvoltării
1. Existența unei zone preponderent rurale
localităților, la intersecția dintre coridoarele
în partea centrala și de nord- vest a
terestre de transport pe direcția nord-sud (Cluj
județului, cu orașe (Câmpeni, Baia de
Napoca-Sibiu) și est-vest (Brașov-Timișoara);
Arieș, Abrud, Zlatna) a căror forță
2. Existența unei rețele urbane pe coridorul râului economică nu constituie motor pentru
Mureș, compusă din trei orașe (Ocna Mureș,
dezvoltarea unităților administrative
Teiuș, Cugir ) și patru municipii (Aiud, Blaj,
teritoriale aflate în raza de 30 km a
Alba Iulia, Sebeș) în care municipiul Alba Iulia
acestora;
are rol polarizator în dezvoltarea economică
2. Disparități semnificative între calitatea
regională;
vieții urbane și rurale identificate prin
3. Constituirea de asocieri între unități
fișele localităților, cu accent pe
administrative urbane și rurale (ADI), pentru
accesibilitatea la utilități publice
asigurarea de servicii publice de interes general;
(canalizare, epurare ape uzate, etc.);
4. Constituirea de asocieri între comune (Grupuri 3. Existența unei zone defavorizate,
de Acțiune Locală) pentru realizarea de proiecte
formată din unități administrative
de dezvoltare rurală;
localizate în zona munților Apuseni,
5. Existența zonei metropolitane Alba Iulia, cu o
datorată unei mase economice reduse,
masă demografică și economică semnificativă în caracteristicilor de relief, accesibilitate;
peisajul economic al Regiunii de Dezvoltare 7,
4. Scăderea accentuată a populației
conectată la rețeaua de transport TEN-T;
stabile, în ultimii 30 de ani, pe fondul
6. Spor migratoriu pozitiv înregistrat în
scăderii natalității, cât și a migrației
municipiul Alba Iulia;
interne și externe a forței de muncă;
7. Investițiiconstanteînridicareanivelului de
5. Raportul privind dependența
traiînultimii 7 ani – cu
demografică de 135%, peste media
precăderepentruasigurareaaccesului la utilitățile
regională și națională;
de bază;
6. Dificultăți ale centrelor urbane de a
îndeplini criteriile specificate prin legea
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8. Fond construitdezvoltat/ modernizat cu
precădereîn zona periurbană a municipiului Alba
Iulia.

2. ECONOMIA
1. Dezvoltare economică semnificativă, constantă
comparativ cu anul 2008, înregistrând o creștere
cu 25,1 %, cu o valoare a PIB-ului de circa 3.1
md. Euro, plasând județul Alba pe a 4-a poziție la
nivel regional, respectiv a 18-a poziție la nivel
național;
2. Valoarea adăugată brută realizată în județul
Alba, în 2017 de 2,87 miliarde euro, cu 26,3%
mai mult față de anul 2008, ocupând poziția a 4-a
la nivel regional, înregistrând o pondere de circa
14,9% din VAB regional;
3. Balanța comercială permanent excedentă,
pentru perioada 2011-2019 ;
4. Ponedere ridicată a industriei prelucrătoare în
economia județului, generând 36,4% din VAB;
5. Poziție competitivă ocupând locul 1 în
producția de lână, de miere de albine, de carne de
ovine, caprine și porcine, locul 2 la producția de
carne de vită, carne de pasăre, producția de ouă,
locul 3 la producția de lapte de oaie și capră,
lapte de vacă;
6. Agricultura ecologică bine dezvoltată în
sectorul zootehnic, vegetal, comercial, procesare,
import-export;
7. Existența de clustere în domenii precum
protecția mediului, industria alimentară, IT&C
(CIT Alba Tech) aplicații pentru cetățeni și firme
(Universitatea Decembrie 1918/ parteneriat cu
primăria Alba Iulia)
8. Resurse naturale ale solului (teren arabil, vii,
fond forestier, etc.) și ale subsolului (rezerve de
aur, cupru, argint, mercur, sare, gaze naturale)
importante pentru dezvoltarea economică

351/2001 în ceea ce privește accesul la
servicii și dotări municipale / orășenești, 5
din cele 7 orașe neîndeplinind nici
criteriul demografic (având sub 10.000 de
locuitori)

1. Ratele de creștere ale PIB și VAB, în
ultimii 10 ani, mai scăzute în comparație
cu media regională sau națională
2. Valoare scăzută a sectorului IT&C în
structura VAB a județului (0,8%);
3. Ponderea redusă a sectorului HoReCa,
în ciuda creșterii accesibilității județului și
a existenței valorilor semnificative ale
patrimoniului natural și cultural;
4. Lipsa unor sectoare economice de înaltă
calificare - financiare, IT&C, servicii
suport, etc
5. Lipsa de parcuri industriale (singura
excepție fiind cel de la Cugir) și lipsa
serviciilor suport pentru antreprenori și a
incubatoarelor / acceleratoarelor de
afaceri
6. Migrația forței de muncă tânără către
alte orașe din Romania sau din U.E.
7. Ocupare preponderent informală în
agricultură, 90,1% din populația ocupată
în agricultură practicând agricultura de
subzistență și fiind astfel expusă riscului
la sărăcie;
8. Pondere mare a persoanelor fără un
venit lunar stabil, salariații reprezentând
56% din totalul persoanelor ocupate (sub
media regională de 62% și cea națională
de 60%)
9. Salariu mediu net oferit la nivel
județean cu 3% mai mic decât media
regională și cu 11% sub cea națională

3. PATRIMONIUL NATURAL, PATRIMONIUL CONSTRUIT SI TURISM
1. Existența unui cadru natural divers (zone 1. Lipsa planurilor de management pentru
muntoase, de podiș, terenuri arabile, păduri)
unele zone protejate, ce duce la
2. Existența de resurse naturale minerale, ape imposibilitatea autorităților de mediu de a
curgătoare și oglinzi de apă, rezerve forestiere și compara datele prezentate în rapoartele de
de teren arabil/pășuni;
evaluare a impactului asupra mediului sau
3. Existența unui patrimoniu natural valoros (zone în studiile de evaluare adecvata, cu datele
naturale protejate reprezentând 26% din suprafața privind distribuția habitatelor și speciilor
județului) și a unui habitat variat, de de animale și plante de interes comunitar;
interesnaționalșicomunitardin punct de vedere al 2. Defrișarea pădurilor, plantarea speciilor
bogăției de specii și al habitatelor;
exotice sau a altor specii invazive,
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4. Existența a 686 obiective listate în LMI 15 (din
care 188 de valoare națională), cu densitate mai
ridicată în special în Alba Iulia, Aiud, Sebeş şi
Blaj, oraşe cu o istorie reprezentativă la scara
naţională;
5. Două monumente istorice înscrise în Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO : Cetatea dacica
de la Căpâlna și Situl rural Cîlnic
6. Patrimoniu tangibil valoros cu o arhitectură
originală a caselor de la Arieşeni, Gîrda, Vidra,
Avram Iancu, Albac, Mogoş, Ponor, Rîmeţ,
Râmetea, Săsciori, Sugag, etc.
7. Existența a nouă zone cu resurse importante de
patrimoniu antropic și natural/ construit și peisajcu
valoare cultural identitară, bazate pe tipologia
locuirii tradiționale;
8. Existența unui patrimoniu intangibil divers
cuprinzând tehnici şi meșteșuguri, obiceiuri și
dialecte, muzică şi literatură orală, dans, teatru,
forme de organizare a vieţii sociale, târguri și
sărbători tradiționale, ca rezultat al diversităţii
culturale;
9. Nominalizarea a șase locuitori din județ în
Inițiativa
UNESCO-Tezaur
Viu,
pentru
autenticitatea valorilor tradiționale.
10. Promovarea patrimoniului cultural de către
C.J. Alba prin îndrumare pentru copii, expoziții
etnografice, universități de vară pentru restaurarea
patrimoniului, ateliere tematice dedicate copiilor,
cursuri privind gestionarea și valorificarea
bunurilor de patrimoniu cultural;
11. Creștere semnificativă a capacității de cazare a
turiștilor în intervalul 2010-2019 și creșterea
numărului de turiști și de înnoptări pentru turiștii
români și străini în aceeași perioadă;
12. Cel mai mare târg național de turism rural la
Albac, realizat de 15 ani în parteneriat CJ Alba,
Primăria Albac și ANTREC.

braconajul,
managementul
cinegetic
defectuos;
3. Stare de degradare continuă a
patrimoniului construit (număr mare de
monumente aflate în precolaps și colaps);
4. Lipsa unor strategii locale de conservare
și reabilitare a monumentelor istorice,
precum și a măsurilor de protecție a
acestora în calea degradării și/sau
intervențiilor neconforme;
5. Accesibilitate dificilă a unor obiective
de patrimoniu datorită infrastructurii de
transport deficitare;
6.
Insuficientă
semnalizare
a
munumentelor cuprinse în lista LMI 2015
din zonele rurale;
7.
Valorificarea
insuficientă
a
patrimoniului
cultural
(tangibil
și
intangibil) pentru dezvoltarea socioeconomică a comunităților;
8. Deficiențe structurale și de personal de
specialitate în cadrul administrațiilor
publice locale;
9. Competitivitate mai scăzută la nivelul
Regiunii Centru, atât ca număr de turiști,
cât și ca durată medie a sejurului turistic și
indice de utilizare netă a capacității de
cazare în funcțiune

4. TRANSPORT ȘI MOBILITATE
1. Conectivitate bună la coridoarele principale de 1. Lipsa accesibilității localităților din
transport rutiere și feroviare, fiind în acelaș timp zona munților Apuseni la rețeaua de
în apropierea unui aeroport internațional (Sibiu); transport feroviar;
2. Conectare la rețelele de transport terestre 2. Calitate slabă a drumurilor comunale,
naționale și europene - magistralele de linii CF cu precădere în zona de centru-nord-vest a
M200 și M300, autostrăzile în etape avansate de județului;
construcție A1 și A10 împreună cu DN67C 3. Lipsa de noduri multimodale, rutiereasigurând accesibilitatea județului din orice feroviare- biciclete pentru cicloturism, cu
direcție a țării;
preponderență în zona Alba Iulia - Sebeș –
3. Calitatea bună a drumurilor naționale, existând Teiuș;
doar 14Km de drum în starea rea;

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 1 05.08.2020
8

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentruperioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - Analiza SWOT, PESTLE, factoriinteresați

4. Conectivitatea majorității localităților pe
rețeaua de drumuri județene și legătura cu rețeaua
de drumurilor naționale (doar 9,3% din lungimea
totală a drumurilor județene fiind în starea rea și
2,4% impracticabile);
5. Existențaunui transport public de persoane la
niveljudețeanși regional care a contribuit la
creștereatransportului de
persoaneînRgiuneaCentru cu 47% înperioada
2013-2018;
6.
Investițiiimportanteînreabilitarea/modernizareadr
umurilornaționaleșijudețene.

4. Rețea rutieră necorespunzătoare
cerintelor de capacitate tehnică portantă
(clasa E de încărcare) a traficului actual;
5. Transport public insuficient dezvoltat,
traficul cu vehiculele personale fiind
modul de transport predominant, mai ales
pe rețeaua de drumuri din zonele urbane și
din vecinătatea acestora;
6. Accidente în trafic, cu pierderi de vieți
și materiale, pe drumurile naționale cu
trafic intens (DN1, DN7), cu
preponderență în zona de sud a județului.

5. UTILITĂȚI PUBLICE
1.
Extindereași
de 1. Facilităţi necorespunzătoare de captare
modernizareasistemelortehnico-edilitare,
ca şi tratare a apei brute și existența de
rezultat al implementăriiproiectelor, conducând la tronsoane vechi de reţele de distribuţie,
creștereacalitățiiviețiiși la dezvoltarea socio- conducând la avarii frecvente;
economică a județuluiAlba;
2. Capacitate insuficientă a rezervoarelor
2. Creșterea lungimii totale a rețelei simple de pentru deservirea în întregime a
distribuție a apei potabile, cu 21% față de anul de localităţilor ce fac parte din sistemul de
referință 2013;
alimentare cu apă;
3. Reducerea cantității de apă potabilă distribuită 3. Calitate necorespunzătoare a apei
de la 29289 mii mc în 2007,la 12022 mii mc, potabile în zonele rurale;
datorită lucrărilor de modernizare care au 4. Lipsa, în marea majoritate a zonelor
împiedicat scurgeri din rețea, montării de rurale, a rețelei de canalizare și a stațiilor
apometre, dar și migrației locuitorilor pentru de epurare a apelor reziduale;
activități sezoniere în alte țări;
5. Lipsa, în mediul rural, de facilităţi de
4. Creșterea lungimii totale simple a conductelor epurare de capacitatea necesară preluării
de canalizare cu +34,7% peste media regională debitul de apă uzată colectată;
față de 2013;
6. Grad scăzut de acoperire cu rețele de
5. Creșterea rețelei de alimentare cu gaz de la alimentare cu gaz (de 26 % la nivelul
1206.8 km în anul 2007 la 1387.5 km în anul de județului);
referință 2017;
7. Lipsa rețelelor de alimentare cu gaze
6. Grad de acoperire cu iluminat public între 55- naturale în orașele și comunele din zona
100 % în mediul urban și între 10- 100 % în mediul munților Apuseni, din cauza reliefului și a
rural.
dispersării localităților;
7. Reducerea consumului de energie electrică prin 8. Uzura fizică şi morală avansată a multor
eficientizarea energetică a sistemului de iluminat echipamente din staţiile şi posturile de
public (în Blaj, Zlatna și Cugir);
transformare a energiei electrice;
8. Creșterea gradului de informare on-line a 9. Procent scăzut pentru iluminat public
cetățenilor și de prestare a unor servicii on-line, (de 54,35%), în zona Munții Apuseni, față
datorită rețelelor de telefonie GSM și internetului; de zona de podiș a județului unde acesta
9. Creșterea ponderii gospodăriilor cu acces la
este de 97,44%;
internet de acasă, în anul 2017 cea mai mare
10. Localități neelectrificate în munții
pondere înregistrându-se în rândul salariaților,
Apuseni, unde la fel ca în situația
aproape două treimi, 61,6% (comparativ cu
alimentării cu gaz natural, dispersarea
53,9% în 2013), urmați de pensionari cu o
localităților și a gospodăriilor din
cincime, 21,7% (comparativ cu 28,2% în 2013).
localitățile de munte determină cheltuieli
de investiții specifice foarte mari;
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11. Acoperirea redusă cu semnal GSM în
zona Munților Apuseni.
6. SERVICII PUBLICE
1. Rețeaextinsă de unități de educație de
1. Spații cu
nivelprimarșigimnazial la niveluljudețului
destinațieeducaționalărămaseînconservare
2. Rata redusăaabandonuluișcolar la
(pe fondulscăderiinumărului de elevi),
nivelulînvățământuluiobligatoriu, sub media
fără a primi o nouăfuncțiune de
naționalășiregională
interescomunitar
3. Centre universitare – Alba Iulia și Blaj – cu
2. Existențaunorunități de
peste 5.000 de studențiînscriși la nivellicență,
învățământfărăautorizațiesanitară (în
masteratșidoctorat, în 6 facultăți
principal grădinițeșișcoli cu un număr mic
4. Sector bine dezvoltat al
de elevi din mediul rural, lipsite de
formăriiprofesionalecontinuu, înanul 2018
alimentare cu apă, canalizare,
aproape 6.500 de persoaneabsolvindpeste 400 de grupurisanitare etc.)
cursurifurnizate de 21 de organizațiipublicesau
3. Lipsa infrastructurii pentru orele de
private
educație fizică (terenuri și săli de sport,
5. Ofertăbogată de clase de
bazine de înot didactice etc.) în multe
învățământprofesional, inclusivînsistem dual,
școli și licee
dezvoltatînparteneriat cu companii private
4. Deficit de medici șitimpi de
6. Rețeaspitaliceascăextinsăși bine distribuită la așteptarenesatisfăcători (mai ales
nivelulteritoriuluijudețean
înunitățile de primiriurgențe)
7. Existența a 5 centre de permanențămedicală
5. Lipsaacredităriispitalelor din
(dintre care unulîn zona Apusenilor),
CugirșiCâmpeni
8. Rețea de asistențămedicalăcomunitară,
6. Condiții improprii de funcționare ale
respectiv de medicinășcolară bine dezvoltată
unor dispensare comunale din județ
9. Număr mare de furnizoripublicișiprivați de
7. Pondereridicată a persoanelor care
serviciisociale (95), respectiv de
locuiescîn zone urbane defavorizate,
serviciisocialelicențiate (158),
celemaimariproblemefiindînregistrateînca
celemaimulteserviciifiindadresatecopiilor,
zulocupăriiformaleși a șomajului,
vârstnicilorșipersoaneloradulte cu dizabilități
respectiv a nivelului de instruire /
calificareși a stării de sănătate)
8. Deficiențe ale sectorului public de
serviciisociale din județ, legate mai ales
de lipsaacredităriiserviciilor, deficitul de
personal de specialitate,
lipsastrategiilorșiplanurilor locale
înacestdomeniu
7. MEDIU, EFICIENTA ENERGETICA ȘI SCHMBĂRILE CLIMATICE
1. Existența sistemului de monitorizare a calității 1. Afectarea calității aerului înconjurător
aerului, (3 stații automate);
dată de traficul rutier, de construcții,
2. Calitatea bună a aerului – fără depășiri ale încălzirea locuințelor pe timp de iarnă cu
valorilor maxim admise pentru dioxid de sulf, combustibil solid, arderea neautorizată în
monoxid de carbon, benzen, ozon;
aer liber a deșeurilor menajere, a
3. Starea ecologică bună pentru lungimile materialelor plastice și a anvelopelor uzate,
corpurilor de apă naturale nepermanente și deșeurile stradale, depozitarea neadecvata
respectiv potențialul ecologic bun pentru a unor reziduuri industriale, etc.;
lungimile corpurilor de apă nepermanente puternic 2. Depășiri ale valorilor limită în cazul
modificate și artificiale;
poluării cu Nichel și cu Plumb și la
4. Reducerea factorilor de poluarea a solului, pulberi în suspensie - PM102; 3. Existența
aerului, apei subterane prin realizarea investițiilor de halde industriale cu material cu
aferente infrastructurii de gestionare a deșeurilor caracter poluant;
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prin proiectul „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Alba” implementat de
Consiliul Județean Alba în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa
Prioritară 2;
5. Actualizarea Planurilor de Acțiune pentru
Energie Durabilă (PAED) cu obiective de
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin
creșterea eficienței energetice a clădirilor publice,
utilizarea eficientă a energiei în locuințe și clădiri
din sectorul terțiar, sustenabilitatea sistemului de
transport public, modernizarea sistemului de
iluminat public, producerea unei părți importante
a energiei necesare din surse regenerabile;
6. Potențial important al surselor regenerabile de
energie - biomasa, micro‐ hidroenergia și energia
solară și eoliană.

4. Creșterea cantității de pesticide utilizate
în agricultură cu potențial impact negativ
asupra calității solurilor;
5.Lipsa de stații de sortare, tratare,
reciclare a deșeurilor din construcții și
rezultate din demolări;
6. Deficiente majore ale fondului de
locuințe atât în privința izolației termice cât
și a eficientei energetice a sistemelor de
producere și distribuție a agentului termic;
7. Insuficienta valorificare a potențialului
energetic hidrologic și din alte surse
regenerabile (solar și eolian, biomasă);
8. Fenomene de eroziune a solului și
alunecări de teren în podișul Secașelor și al
Târnavelor, în zona Șibot, Sebeș, Cunța,
Blaj, Ocna Mureș și Lunca Mureșului;
9. Existența de perimetre afectate de secetă
cuprinzând
unitățile
administrativ
teritoriale Cenade, Roșia de Secaș, Cergău,
Ohaba, Doștat, Șpring, Daia Română,
Valea Lungă, Blaj, Sâncel, Șona,
Crăciunelu de Jos;
10. Existența a 678 zone inundabile
datorate revărsărilor naturale ale cursurilor
de apă precum și din scurgerile de pe
versanți (torenți) aflate în Lunca
Mureșului, Târnavelor și Secașelor mai
predispuse la inundații;
11. Apariția de furtuni în special în sezonul
cald, între lunile aprilie și octombrie cu
efecte distructive asupra alimentării cu
energie electrică, telefonie, distrugerea
culturilor agricole, blocări de căi de
transport, distrugere proprietăți, etc.

8. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ
1. Palmarespozitiv al ConsiliuluiJudețean Alba, 1. Capacitate administrativă și financiară
operândîncadrullegislativ
existent, redusă în unele UAT (insuficientă pentru
respectândmecanismele interne la capacitatea de susținerea
dezvoltării
și
pentru
aasigurașidezvoltadimensiunea socio-economică implementarea proiectelor de investiții).
a
județuluișiîncadrulcompetițieieconomiceglobale;
2. Nucleuputernic de competențăprofesionalăîn
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE, în care
serviciilecomponente,
lucrează
compact
coordonatînprocesul complex al planificării,
achiziționării, realizăriișimonitorizăriiproiectelor,
pe
fundamentulrealist
al
veniturilorșiprognozelorbugetareaprobate
de
Consiliu;
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3. Asocierea CJ înstructuri de cooperareteritorială
de tip ADI și GAL;
4.
Capacitateafinanciarăsuficientăpentrucofinanțare
aproiectelorprioritarenecesaredezvoltăriijudețului
Alba.
OPORTUNITĂȚI
1. Accesibilitateridicată a județuluifață de
alteregiuni ale țării, precum șifață de
marileorașeeuropene,
prinpozițiasaîncentrulRomânieișiconectarea
la rețelele de transport terestrușiaerian
2. Disponibilitateafinanțărilorpentrudezvoltarea
urbanășirurală, precum șipentru o serie de
prioritățisectoriale
de
interespentrudezvoltareajudețului
3. Creștereainteresuluifirmelorstrăine
de
localizareînRomânia,
ca
urmare
a
schimbărilorstructurale la niveleuropean
(Brexit)
4. Acces la un bazinbogat de resurse de forță de
muncă din județeleînvecinate, cu un
potențialdemograficridicat
5. Creștereamigrațieiforței
de
muncăspreRomânia,
din
afaraspațiuluieuropean
6. Progresultehnologic ca factor determinant
îndezvoltareauneiagriculturimoderne
7. Prioritățile UE legate de dezvoltareadurabilă,
combatereaschimbărilorclimaticeșiutilizarea
energiilorregenerabile
8. Recunoaștereaimportanței
la
nivelinternațional a unor zone naturale din
județ
9. Creștereainteresuluituristic pe piațainternă, în
special pentruagro-turism, pe fondulcrizei
COVID 19
10. Existențaunorproiecte de succesînțarăși a
unorinstrumentedeja
testate
îndomeniulcooperăriiteritoriale ca modele de
bunepractici

PERICOLE
1. Competiția cu alte zone de
interespentruinvestitori, atât la nivel
regional, câtși la nivelnațional
2. Scădereainteresuluiinvestiționalșituri
sticcauzată de
schimbăristructuraleglobale, ca efect
la criza COVID 19
3. Depopulareacomunitățilormiciprinîm
bătrânireapopulațieișimigrațiacătrealt
ețări
4. Riscul de pierdere / degradare a
unorvalori locale înlipsaunormăsuri
de valorificareșipromovare a
potențialului cultural
5. Degradareaariilornaturalevaloroaseși
a calitățiimediuluiîn general, din
considerente legate de
schimbărileclimatice
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9.2. Analiza PESTLE
Analiza
factorilor politici





Analiza
factorilor
economici

Tabel 3- Analiza PESTLE
Factorul politic la nivel local a asigurat continuitatea implementării
politicilor, programelor și proiectelor formulate și implementate în
perioada 2014-2020. Acest aspect este reflectat de procentul de vot
pentru aprobarea punctelor trecute pe ordinea de zi.
Elementele exogene, legate de contextul politic național, manifestate
la nivel de partide, nu au influențat negativ procesul de lucru al
aparatului de specialitate. Fiind un factor extern, activitatea
Consiliului Județean se derulează în conformitate cu cadrul legislativ
specific și cu documentele strategice elaborate și aprobate prin
consultarea cetățenilor și prin votul factorilor de decizie de la nivel
local.

Analiza factorilor economici, prin indicatori economici specifici,
prezintă o imagine pozitivă bazată pe următoarele aspecte:
 Valoarea a PIB-ului de circa 3.1 md. Euro, plasează județul Alba pe
a 4-a poziție la nivel regional, respectiv a 18-a poziție la nivel
național;
 Județul Alba cunoaște o dezvoltare semnificativă, constantă,
comparativ cu anul 2008, înregistrând o creștere cu 25,1 %;
 Valoarea adăugată brută realizată în 2017, s-a ridicat la 2,87 miliarde
euro, cu 26,3% mai mult față de anul 2008, județul Alba ocupând
poziția a 4-a la nivel regional și înregistrând o pondere de circa
14,9% din VAB regional;
 Județul Alba se situează pe locul 5 la nivel regional, respectiv pe
locul 19 la nivel național în ceea ce privește valoarea investițiilor
străine;
 Balanța comercială a județului, pentru perioada 2011-2019 a fost
permanent excedentă.
 Rata șomajului este scăzută, de 3,4 %, fiind peste media Reginală de
2,9% și națională de 3,3%.

Analiza
Analiza factorilor socio-culturali acoperă domenii care privesc elemente
factorilor socio- demografice și de servicii publice de interes general.
culturali
 Din punct de vedere demografic, elementele semnificative sunt masă
demografică redusă și părăsirea județului de către populația tânără.
Datele înregistrate arată o dinamică negativă, cu o scădere a
numărului de locuitori, de altfel o tendință comună Regiunii Centru
și națională, completată de un grad ridicat de imigrație și de
îmbătrânire a populației.
 Părăsirea județului de către populația tânără, segmentul de vârstă 1519 ani, către municipiul Cluj Napoca pentru infrastructura de
educație, reprezintă o caracteristică ce afecteză posibilitatea de
dezvoltare a unor sectoare economice cu o valoare adăugată brută
ridicată.
 Din punct de vedere al investițiilor în infrastructura serviciilor
publice de interes general județul și-a ridicat în perioada 2014-2020
nivelul de investiții și gradul de echipare în special în domeniul
sănătății.
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Analiza
factorilor
tehnologici



Patrimoniul cultural existent și elementele de identitate culturală a
zonelor rurale reprezintă un element important, prin potențialul de
valorificare pentru activități turistice și de agrement.



Calitatea tehnologiei folosite are implicaţii directe în productivitatea
muncii şi disponibilitatea serviciilor TIC. Informatizarea a redus
volumul de muncă şi a contribuit la eficientizarea procesului de
evidenţă a lucrărilor, stocarea şi arhivarea datelor, procesul de
achiziții publice, etc.
Finanțarea dotării tehnologice, rata de înnoire a tehnologiilor și
serviciilor publice și private, dezvoltarea rapidă a tehnologiei
informației şi comunicării, accesul populației la rețelele electronice
de comunicare contribuie la dezvoltarea economică a județului și la
îmbunătățirea modului de informare a populației și de promovare a
valorilor culturale și naturale a județului.
Trebuie menționată prezența ratelor de creștere diferite în
dezvoltarea sectorului tehnologiei informațiilor și comunicării atât
între zonele rurale și urbane, precum și între anumite grupe de vârstă
ale populației.
Dezvoltarea tehnologiilor noi precum şi ridicarea calitativă a celor
deja existente va implica creşterea costurilor în investiţii, dar și de
pregătire a personalului.







Analiza
factorilor
legislativi





Analiza
factorilor
ecologici









Modificarea rapidă a cadrului normativ naţional și de introducere a
reglementărilor europene are o influenţă directă asupra adaptării
competenţelor personalului executiv la noile cerințe și a activităţii
desfăşurate la nivelul Consiliului Județean în general, dar și asupra
capacității de conformare a sectorului privat și cetățenilor.
In plus, un element important cu efect în reducera gradului de
eficiență a aparatului specializat al Consiliului Județean este dat de
întârzieri în adoptarea actelor normative. Coroborat cu factorul
tehnologic, procesul accesării legislației și de arhivare a acesteia este
mult înlesnit.
Factorii ecologici privesc schimbările climatice, cu impact negativ
asupra sectorului agricol și asupra siguranței localităților la efectele
inundațiilor, dar și cu oportunitatea de a genera un impuls în
dezvoltarea de forme alternative de producere a energiei.
Județul Alba nu este în pericolul deșertificării, permițând
continuarea activităților agricole și din sectorul zootehnic. Zona de
pericol de inundații este limitată și localizată în partea de sud-est a
județului, făcând posibile intervențiile cuprinse în PAAR.
Din punct de vedere al protejării mediului înconjurător, instalațiile
de monitorizare a calității aerului indică valori sub media acceptată.
Zona de vest a județului, pe cursul râului Arieș și afluenților săi, se
constată o scădere a calității apei de suprafață.
Aspectele de mediu sunt permanente și pot crește în timp, solicitând
un buget operaţional pentru realizarea completă a măsurilor de
protecție și conservare, corelarea între politici economice, de
transport și de mediu și de pregătire a populației în domeniul
protecției mediului și patrimoniului natural.
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9.3. Analiza factorilor interesați
Metodologia de lucru, structurată conform cerințelor Caietul de Sarcini, ia în considerare
și aplicarea unui set de instrumente participative (de implicare a factorilor de decizie de la nivel
local) în vederea consultării publice, instrument de bună practică în planificarea strategică, folosit
atât la nivel național, cât și european. Datorită faptului că procesul de elaborare a strategie se
întinde pe o perioada de 10 luni, perioadă împărțită în 2 activități majore – cea de analiză socioeconomică a județului și cea de elaborarea propriu-zisă a strategiei, este importantă implicarea
tuturor actorilor importanți încă din la fazele incipiente. Însă, în contextul actual al derulării
strategiei, proces demarat în plină pandemie (cauzată de contagiunea extinsă la nivel mondial a
coronavirusului), suprapus peste starea de urgență declarată de Guvernului României în perioada
desemnată pentru elaborarea analizei, a fost agreat, împreună cu Autoritatea Contractantă, ca tipul
de consultare publică, în această etapă, să fie schimbat, aceasta desfășurându-se fără contact direct.
Astfel a fost făcută o cercetare pe bază de chestionare, ca metodă sigură de colectare a datelor cu
privire la percepția actorilor relevați asupra situației existente, cu indicarea principalelor probleme,
dar și a potențialului / direcțiilor de dezvoltare (atât a județului, cât și a localităților de
proveniență). Chestionarele au fost distribuite de către Autoritatea Contractantă tuturor UATurilor componente ale județului, cât și altor actori importanți la nivel local sau regional.
Astfel, la sfârșitul perioadei de consultare, au fost colectate peste 100 de răspunsuri,
acoperind o gamă variată de actori relevanți: de la primăriile UAT-urilor, la agenți economici
importanți la nivel județean, la asociații (culturale sau de turism) și până la instituții publice cu rol
județean / regional. La nivel de UAT, au fost înregistrate răspunsuri pentru mai bine din 54 din
comunele din mediul rural și pentru toate localitățile din mediul urban; restul de răspunsuri sunt
împărțite între firmele de drept privat (20 de răspunsuri) și instituțiile de drept public (22 de
instituții și organizații).
Chestionarul aplicat acoperă toate sectoarele analizei, fiind detaliat pe secțiuni specifice.
De asemenea, acesta anticipează și elaborarea strategiei propriu-zise, prin identificarea unor
direcții de dezvoltare. In continuare, rezultatele procesului de consultare sunt detaliate, atât la nivel
local, cât la nivel județean.
Rezultate chestionarelor:
Domeniul și problema :
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Canalizaremenajer
ă/pluvială:

Epurare ape
uzatemenajere:

Reteadistributie
gaze:

Salubritate:

Locuințecolective/i
ndividuale:

Transport public:
Problemăgenerată
de:

Transport auto
privat:
Problemăgenerată
de:
Drumurișispațiipie
tonale:

Spații de
agrementînaer
liber:

Serviciul public de
sănătate:

Educațiescolară/pr
eșcolară:

Serviciisociale:

Patrimoniu
cultural:

Grad de poluare:

Riscuri de mediu:

Dezvoltareaturism
ului:

Forța de muncă:

Siguranțacetățenil
or:

Total localități / /
prioritățirezolvareprobleme
Prioritate I (1-3 ani)
Prioritate II (3-5 ani)
Prioritate III (5-7
ani)
Total

Alimentare cu
apăpotabilă:

Tabel centralizator priorități / județ

77.8%
13.3%

65.5%
27.3%

60.5%
28.9%

59.1%
27.3%

80.4%
19.6%

40.0%
46.7%

61.8%
32.4%

34.2%
44.7%

58.8%
37.3%

47.7%
43.2%

64.4%
26.7%

60.0%
37.8%

39.5%
53.5%

64.9%
35.1%

45.5%
50.0%

48.6%
35.1%

52.6%
44.7%

58.0%
34.0%

60.9%
26.1%

8.9%
45

7.3%
55

10.5%
38

13.6%
44

0.0%
46

13.3%
30

5.9%
34

21.1%
38

3.9%
51

9.1%
44

8.9%
45

0.0%
45

7.0%
43

0.0%
37

4.5%
22

8.1%
37

2.6%
38

8.0%
50

13.0%
23

Tabel centralizator priorități / mediul urban
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Locuințecolective/i
ndividuale:

Transport public:
Problemăgenerată
de:

Spații de
agrementînaer
liber:

Serviciul public de
sănătate:

Educațiescolară/pr
eșcolară:

Serviciisociale:

Patrimoniu
cultural:

Grad de poluare:

Riscuri de mediu:

Dezvoltareaturism
ului:

Forța de muncă:

Siguranțacetățenil
or:

75.0%

75.0% 100.0%

44.4%

40.0%

63.6%

66.7%

62.5%

88.9%

66.7%

62.5%

57.1%

50.0%

60.0%

50.0%

63.6%

57.1%

11.1%

30.0%

12.5%

25.0%

0.0%

44.4%

50.0%

27.3%

33.3%

37.5%

11.1%

33.3%

37.5%

42.9%

50.0%

0.0%

50.0%

36.4%

14.3%

0.0%

0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

11.1%

10.0%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

40.0%

0.0%

0.0%

28.6%

Reteadistributie
gaze:

Salubritate:

Locuințecolective/i
ndividuale:

Transport public:
Problemăgenerată
de:

Serviciul public de
sănătate:

Educațiescolară/pr
eșcolară:

Serviciisociale:

Patrimoniu
cultural:

Grad de poluare:

Riscuri de mediu:

Dezvoltareaturism
ului:

Forța de muncă:

Siguranțacetățenil
or:

Transport auto
privat:
Problemăgenerată
de:
Drumurișispațiipie
tonale:

Salubritate:

70.0%

Reteadistributie
gaze:

Epurare ape
uzatemenajere:

88.9%

Epurare ape
uzatemenajere:

Prioritate I (1-3 ani)
Prioritate II (3-5
ani)
Prioritate III (5-7
ani)

Canalizaremenajer
ă/pluvială:

Localitati urbane /
prioritățirezolvareprobleme
Abrud
Aiud
Alba Iulia
Baia de Aries
Blaj
Campeni
Cugir
OcnaMures
Sebes
Teius
Zlatna

Alimentare cu
apăpotabilă:

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentruperioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - Analiza SWOT, PESTLE, factoriinteresați

Spații de
agrementînaer
liber:

Transport auto
privat:
Problemăgenerată
de:
Drumurișispațiipie
tonale:

Canalizaremenajer
ă/pluvială:

Localitatirurale/
prioritățirezolvareprobleme
Albac
Almasu Mare
Arieseni
Avram Iancu
Berghin
Blandiana
BucerdeaGranoasa
Bucium
Calnic
Cergau
Ceru-Bacainti
Ciugud
Ciuruleasa
Craciunelu de Jos
Cricau

Alimentare cu
apăpotabilă:

Tabel centralizator priorități / mediul rural
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Dostat
Farau
Galda de Jos
Garbova
Garda de sus
Hoparta
Intregalde
Jidvei
LopadeaNoua
LuncaMuresului
Metes
Mihalt
Miraslau
Mogos
Noslac
Ocolis
Ohaba
Pianu
Posaga
Radesti
Rimetea
Rosia de Secas
Salistea
Sancel
Santimbru
Sasciori
Scarisoara
Sibot
Spring
Stremt
Sugag
Unirea
ValeaLunga
Vintu de Jos
Daia Romana
Rosia Montana
Bistra
Cenade
Prioritate I (1-3 ani)
Prioritate II (3-5 ani)
Prioritate III (5-7 ani)

75.0%
13.9%
11.1%

64.4%
26.7%
8.9%

56.7%
33.3%
10.0%

55.6%
27.8%
16.7%

75.7%
24.3%
0.0%

38.1%
47.6%
14.3%

70.8%
25.0%
4.2%

25.9%
51.9%
22.2%

57.1%
38.1%
4.8%

44.4%
44.4%
11.1%

58.3%
30.6%
11.1%

58.3%
41.7%
0.0%

34.3%
57.1%
8.6%

66.7%
33.3%
0.0%

43.8%
50.0%
6.3%

46.9%
40.6%
12.5%

53.3%
43.3%
3.3%

56.4%
33.3%
10.3%

62.5%
31.3%
6.3%
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Q1. Care credețică sunt, din punctuldvs. de vedereprincipaleletreiresurse ale județului
Alba, care pot genera dezvoltareînurmătorii 10 ani? Dar ale localitățiidvs.?

Q2. Din punctuldvs. de vedere, care din
acesteresursecredețicăartrebuivalorificatăînprimulrândînJudețul Alba pentru a genera o
creștereeconomicăsustenabilă? Dar înlocalitateadvs.?
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Q3. Care credețică sunt principaleleavantaje pe care le are județul Alba le are la nivelul:
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Q4. Care credețică sunt principaleletreiriscuri care pot bloca/
frânadezvoltareajudețuluișilocalitățiidvs. înurmătorii 10 ani?
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Q5. Care sunt, din punctuldvs. de vedereprincipaleletreidirecții de dezvoltare pe care
județul Alba artrebuisă le urmăreascăînviitorii 10 ani?
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Tabele centralizatoare răspunsuri (prelucrate)

Alimentare cu apă
potabilă: Probleme
generate de:

1. lipsă rețea în totalitate
2. rețea incompletă in localitate
3. rețea deteriorată
altele:

Alimentare cu apă
caldă: Probleme
generate de:

1. lipsă rețea în totalitate
2.rețea incompletă in localitate
3. rețea deteriorată
altele:
1. lipsă rețea în totalitate
2.rețea incompletă in localitate

Canalizare
menajeră/pluvială:
Probleme generate de:

Epurare ape uzate
menajere: Probleme
generate de:

Retea distributie gaze:
Probleme generate de:

Salubritate: Probleme
generate de:

Locuințe
colective/individuale:
Probleme generate de:

Transport public:
Problemă generată de:

Transport auto privat:
Problemă generată de:

3. rețea deteriorată
altele:
1. lipsă stații de epurare
2.există dar de capacitate insuficientă
3. tehnologie învechită
altele:
1. lipsă rețea gaze
2.rețea incompletă in localitate
3. rețea deteriorată
4. locuințe încălzite cu lemne (alte
surse)
5. locuințe fără încălzire
altele:
1. lipsă serviciu de colectare și
reciclare
2. lipsă loc de depozitare
altele:
1. siguranța din punct de vedere
seismic
2. pierderi energetice
3. echipare cu instalații

prioritate
1:
rezolvare
în termen
de 1-2 ani
6
38
17

prioritate
2:
rezolvare
în termen
de 3-5 ani
1
10
2

prioritate
3:
rezolvare
în termen
de 5-7 ani
4
5
4

5
0
0
0
0
19

1
0
0
0
0
2

0
0
0
1
0
4

42
14
3
24
17
9

11
5
1
5
4
2

2
0
1
4
3
3

3
19
22
5

1
10
8
5

0
10
3
2

10
4
0

4
2
0

5
1
0

17
49
9

3
9
1

0
0
1

8
13

4
13

0
0

8

7

2

4. calitatea spațiului adiacent
blocurilor
altele:

8

12

3

1. lipsă linii de transport, lipsă stații
2. capacitate de transport
insuficientă,
3. vechimea parcului auto
4. facilități pentru persoane cu
dizabilități
altele:

1
18

2
3

0
4

11
9

5
5

2
1

16

9

3

5

1

0

14

4

2

14

7

0

29

13

8

1. congestia traficului și poluarea
aerului
2. lipsa parcaje
3. lipsa mod de deplasare prin
biciclete
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4. facilități pentru persoane cu
dizabilități
altele:
Drumuri și spații
pietonale: Probleme
generate de:

1. calitatea drumului
2. calitatea spațiilor pietonale
3. marcarea, semnalizarea traficului
4. iluminat public
5. plantații de aliniament
6. spații verzi
7. facilități pentru persoane cu
dizabilități
altele:

Spații de agrement în
aer liber: Probleme
generate de:

Serviciul public de
sănătate: Probleme
generate de:

Educație
scolară/preșcolară:
Probleme generate de:

Servicii sociale:
Probleme generate de:

1. lipsa spațiilor
2. capacitate insuficientă
3. gradul de amenajare
4. accesibilitatea cu mijloace de
transport public
5. accesibilitate cu biciclete,
automobile
altele:
1. lipsa unităților medicale
2. număr de cadre medicale,
3. tehnologie/echipamente
4. facilități pentru persoane cu
dizabilități
altele:
1. număr și capacitatea unităților
2. echipare laboratoare
3. săli și terenuri de sport
4. facilități/adaptare clădiri pentru
persoane cu dizabilități
altele
1. lipsa de servicii
2. capacitate insuficientă a spațiilor
3. existența personalului
4. dotări, echipare
5. servicii pentru persoane cu
dizabilități
altele

Patrimoniu cultural:
Probleme generate de:

Grad de poluare:
Probleme generate de:

Riscuri de mediu:
Probleme generate de:

1. starea fizică a clădirii
2. deteriorarea fațadei, acoperiș
3. deteriorarea spațiului interior
4. nefuncțională
altele
1. existența de surse de poluare
2. existența de terenuri poluate
3. existența de surse de apă poluate
altele:
1. inundații
2. alunecări de teren
3. activități economice

18

6

2

4
39
22
20
22
8

1
12
10
6
7
3

0
1
1
0
0
0

14

6

1

18

8

1

1
21
13
15

1
9
6
15

0
2
2
2

9

2

1

13
2
13
24
37

5
1
3
4
10

1
0
1
0
3

14
3

3
0

1
0

9
35
22

4
8
12

0
0
1

20
2
18
12
8

3
2
6
11
9

0
0
2
2
0

15

13

3

18

6

2

5
27
22
23
11
1

0
12
6
4
8
0

0
1
0
0
0
0

26
12
12
1
25
13

7
4
2
0
14
8

1
1
0
0
5
2

7

7

3
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Dezvoltarea turismului:
Probleme generate de:

Forța de muncă:
Probleme generate de:

Siguranța cetățenilor:
Probleme generate de:

altele
1. accesibilitate redusă prin rețeaua
de transport rutieră
2. lipsă de unități de cazare (hotel,
pensiuni)
3. lipsa de personal calificat în
sectorul de turism
4. resurse financiare reduse pt
investiții private
5. promovare insuficientă a valorilor
culturale și naturale
6. Monumente istorice în stare
proastă
altele
1. migrația populației active
2. calificarea forței de muncă
3. formare profesională
4. informații privind piața muncii

0

0

0

24

6

1

24

9

3

24

9

1

25

12

2

27

12

2

23
3
48
32
21

7
2
14
6
4

2
0
2
3
0

12

2

0

5. structura și mărimea agenților
economici
altele:

23

8

3

3

1

0

1. vandalizarea spațiului public sau
privat
2. agresivitatea pe stradă

21

8

7

10
0

3
3

1
0

altele:
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Q1. Care credețică sunt, din punctul dvs. de vedere principalele trei resurse ale județului
Alba, care pot genera dezvoltare în următorii 10 ani? Dar ale localității dvs.?
Resurse la niveljudețului
Potențial turistic / Turism/ Agroturism
Agricultura
Exploatarea resurselor naturale / Exploatare
minieră /Zăcăminte naturale
Industria
Forta de munca calificata / Resurse umane
(inclusive mineri)
Accesibilitate buna / infrastructra de transport
(inclusiv Autostrada Sebes-Turda)
Resurse forestiere / Silvicultură
Atragere de investitori / Investitii straine
Patrimoniul cultural

Resurse la nivelullocalității
Pct.
65
35
32
18
14

Potențial turistic / Turism/ Agroturism
Potentialul agricol / Agricultura
Exploatarea resurselor naturale / Exploatare minieră
/Zăcăminte naturale
Cresterea animalelor / zootehnie
Forta de munca calificata / Resurse umane (inclusive
mineri)

Pct.
52
38
19
15
13

10

Industria

11

10
9
7

Resurse forestiere / Silvicultură
Accesare și atragere fonduri UE / nerambursabile
Comert / servicii
Energii regenerabile (valorificarea energiei solare,
valorificarea rețelei hidrogragrafice în vederea
obținerii de energie electrică)
Patrimoniul cultural / obiective turistice
Dezvoltare economică a comunității locale
Atragere de investitori / Investitii straine

11
6
6

Cresterea animalelor / zootehnie

6

Accesare și atragere fonduri UE / nerambursabile
Mediul economic-servicii/productie
Asezarea geografica favorabila

5
5
4

Calitatea terenurilor agricole / terenuri neagricole

4

Valorificarea potențialului turistic al Cetății Alba
Carolina și patrimoniului din Alba Iulia

4

Comert / servicii

4

Accesibilitate buna / infrastructra de transport
(conectivitatea cu rețelele europene de transport)

3

4

Finantari nerambursabile nationale

3

4
4
3

3
2
2

Energii regenerabile (valorificarea energiei solare,
valorificarea rețelei hidrogragrafice în vederea
obținerii de energie electrică)
Infrastructura
Patrimoniul natural (rezervatii naturale)
Asezarea geografica favorabila

6
6
5
4

Facilități sportive / sală de conferințe

3

Rețeaua hidrografică bogată
Activitati culturale / instituțiile culturale

3
2

Asezarea geografica favorabila

2

Capacitatile de productie si servicii
Dezvoltare economică
Dezvoltarea invatamantului / Educația /
Învățământul profesional dual
Finantari nerambursabile nationale
I.M.M (productive și din industria miniera)
Resurse informationale / inovationale
Amenajare strand rustic
Asezarea geografica favorabila
Asigurarea unor terenuri pentru atragerea
investitorilor
Dezvoltarea resurselor umane
Invățământ superior
Istoria (traditia)
Locuitorii (cetatenii)

2
2

Locuitorii (cetatenii)
Activitati culturale / instituțiile culturale
Asezarea geografica favorabila
Dezvoltarea invatamantului / Educația / Învățământul
profesional dual
Facilități sportive
Invățământ superior
Oportunități pentru mediul economic (inclusive
terenuri disponibile)
Patrimoniul natural (rezervatii naturale)
Pomicultura / viticultura

2

Resurse financiare proprii

2

2
2
2
1
1

Resurse materiale
Rețeaua hidrografică bogată
Amenajare spati iverzi
Amenajare strand rustic
Balti de pescuit

2
2
1
1
1

1

Capacitatile de productie si servicii

1

1
1
1
1

Crearea de locuri de munca
Facilitati bancare
Fermieri locali
Infrastructura locala

1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
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Locuri de munca
Resurse financiare proprii

Învățământ
Investiții agroalimentare
Istoria (cultura, traditie, scoala)
Locuri de munca
Mediul economic-servicii/productie
Pășunile comunale
Posibilitatea dezvoltarii unui ansamblu / cartier de
locuinte accesibile ca pret / chirii
Prelucrarea lemnului
Producătorii de material săditor
Produse traditionale
Resurse informationale
Tratament balnear

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Q2. Din punctul dvs. de vedere, care din aceste resursec redeți că ar trebui valorificată în
primul rând în Județul Alba pentru a genera o creștere economică sustenabilă? Dar în
localitatea dvs.?
Resursa majoră la nivel județului
Potențialul turistic
Zăcăminte naturale / Resurse minerale
Industria
Mediul economic-servicii/productie
Agricultura / sectorul agroalimentar

4

Resursa majoră la nivelul localității
Potențialul turistic (valorificarea cadrului natural)
Agricultura / sectorul agroalimentar (inclusive
produsele bio)
Zăcăminte naturale / Resurse minerale
Dezvoltarea infrastructurii industriale / industriei
Forta de munca / resursa umana
Accesare fonduri europene și atragere fonduri UE /
internaționale

3
3
3
3

Patrimoniul istoric / Patrimoniul cultural
Infrastructura
Dezvoltarea serviciilor / comerțului
Mediul economic-servicii/productie

4
3
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1

Pomicultura / Viticultura
Resurse forestiere / Silvicultură
Calitatea ridicată a vieții
Complex băi sărate
Crearea de locuri de munca
Cresterea numărului de locuitori
Cresterea animalelor / zootehnie
Dezvoltarea economică
Educația / Învățământul profesional
Energii regenerabile (valorificarea energiei solare,
valorificarea rețelei hidrogragrafice în vederea
obținerii de energie electrică)
Investitori straini
Resurse financiare

2
2
1
1
1
1
1
1
1

Pct.
33
18
8
5
4

Forta de munca calificata / Resurse umane
Accesare fonduri europene și atragere fonduri UE
/ internaționale
Dezvoltarea economica / antreprenoriat
Infrastructura
Resursa naturala turistica
Accesibilitate buna / infrastructura de transport
(inclusiv Autostrada Sebes-Turda)
Crearea de locuri de muncă
Educația / Învățământul profesional
Finantari nerambursabile nationale
Resurse informationale
Investitori straini
Reteaua hidrografică
Zootehnia

Pct.
24
21
12
8
5
4

1
1
1
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Q3. Care credeți că sunt principalele avantaje pe care le are județul Alba le are la nivelul:
RegiuniiCentru:
Accesibilitate buna /
infrastructura de transport
(inclusiv la coridoarele Pan
Europene)
Pozitionare geografică
centrală
Prezența instituțiilor cu rol
regional în mun. Alba Iulia
Accesare fonduri europene și
atragere fonduri UE /
internaționale

Pct.

16

Transilvaniei:

12

Relief, clima
Pozitionarea geografica
centrala
Accesibilitate buna /
infrastructura de transport
(inclusiv la coridoarele Pan
Europene)

8

Prezența resurselor natural
importante

12

Pct.

16
13

11

9

României:

Patrimoniu cultural
diversificat / istorie
Pozitionare geografică
centrală
Accesibilitate buna /
infrastructura de transport
(inclusiv la coridoarele Pan
Europene)

5

3

4

2

3

Potențial agricol
Atragerea de investiții /
prezența investitorilor

2

Biodiversitate bogată

1

Sector industrial dezvoltat
Atragerea de investiții /
prezența investitorilor
Atragerea de investiții /
prezența investitorilor
Prezența Investitorilor în
sectorul industrial

2

Calitatea terenurilor agricole

1

Rata de dezvoltare economica
si sociala

Relief ,clima

4

Sector industrial dezvoltat
Dezvoltare economica-mediu
de afaceri

4

Calitatea terenurilor agricole
Clasificarea Muncipiului Alba
Iulia ca pol de importanță
Regională

4

6

2

1

14

Potențial turistic
Dezvoltare economica-mediu
de afaceri

Sector industrial dezvoltat
Accesare fonduri europene și
atragere fonduri UE /
internaționale

8

17

8

7

8

18

Relief , clima
Prezența resurselor natural
importante

Potențial turistic
Patrimoniu cultural si istoric
diversificat

Potential turistic
Prezenț aresurselor natural
importante
Patrimoniu cultural
diversificat / istorie

Pct.

7

3

2
1
1

1
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Atragerea de investiții /
prezența investitorilor
Dezvoltarea domeniului vitivinicol
Evolutia productivitatii muncii
Patrimoniul forestier
Prezența forței de muncă
calificate / resurselor umane
Rata de dezvoltare economica
si sociala
Regiune centru

1
1
1
1
1
1
1

Dezvoltare economica-mediu
de afaceri
Dezvoltarea domeniului vitivinicol
Invățământ superior
Potential minier
Prezența Investitorilor în
sectorul industrial
Rata de dezvoltare economica
si sociala
Resurse energetice

1
1
1
1

Resursa umana
Rețea de localități echilibrat
dezvoltată

1
1

1
1
1

Q4. Care credeți că sunt principalele trei riscuri care pot bloca/ frâna dezvoltarea judeţului și localității dvs. În următorii 10 ani?
Risc 1:
Lipsa unor programe de dezvoltare
economica si sociala

Pct.

Reducerea masei demografice
Lipsa fondurilor / resurselor
financiare

11

11

Risc 2:
Lipsa forței de lucru / Resursa
umana insufficient pregătită

Pct.

Risc 3:

Pct.

15

7

8

Reducerea masei demografice
Legislatie schimbatoare /
situație politică volatilă
Lipsa forței de lucru / Resursa
umana insufficient pregătită

4

Lips aforței de lucru / Resursa
umana insufficient pregătită
Lipsa investițiilor în dezvoltarea
infrastructurii de căi rutiere

8

Reducerea masei demografice
Legislatie schimbatoare /
situație politică volatilă
Lipsa investitiilor în dezvoltarea
turismului / infrastructurii
turistice

8

Criza economică

Birocratia

7

Lipsa locurilor de munca

6

Pandemia / COVID19
Riscuri naturale (inundatii, furtuni,
cutremure, alunecari de teren etc.) /
schimbările climatice

6

Infrastructura precara /
nefinalizata
Lipsa investițiilor în dezvoltarea
infrastructurii de căi rutiere
Riscuri naturale (inundatii,
furtuni, cutremure, alunecari de
teren etc.) / schimbările
climatice

5

Lipsa fondurilor / resurselor
financiare

10

6

5
5

4

Slaba dezvoltare a
infrastructurii
Lipsa antreprenoriatului /
investitorilor / dezvoltatorilor
Lipsa investitiilor în
dezvoltarea turismului /
infrastructurii turistice
Riscuri tehnologice (poluare
aapei, aerului, solului)

4

Birocratia

3

3

Criza economică

3

5

4

5
4

4
4
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Lipsa unei implicări de la nivel
central / Politica economică a
guvernului
Riscuri tehnologice (poluarea apei,
aerului, solului)
Slaba dezvoltare a infrastructurii /
Scaderea investițiilor în
infrastructură

3

Lipsa unor programe de
dezvoltare economica si sociala

3

Lipsa fondurilor / resurselor
financiare

3

3

Management neperformant

3

Lipsa locurilor de munca

2

3

Pandemia / COVID19

2

Legislatie chimbatoare / situație
politică volatilă

2

Riscuri tehnologice (poluarea
apei, aerului, solului)
Calitatea slaba a infrastructurii
rutiere in zone cu potential
turistic (zona muntilor apuseni)

Management neperformant

2

Lipsa investitorilor

2

2

Repartizarea inegală a
fondurilor pentru dezvoltare
între UAT-uri

2

Neimplicarea factorilor decizionali
in atragerea de investitori

Blocarea proiectelor mari de
infrastructura
Calitatea slaba a infrastructurii
rutiere in zone cu potential turistic
(zona muntilor apuseni)

3

1

Prioritizarea gresită a
investițiilor
Riscuri naturale (inundatii,
furtuni, cutremure, alunecari
de teren etc.) / schimbările
climatice
Accesibilitate redusă /
posibilități limitate de
dezvoltare a așezărilor din
zonele rurale
Colaborarede ficitară între
UAT-urile din județul Alba în
vederea creșterii potențialului
investițional / potențialului
touristic respectiv a calității
vieții la nivelul județului Alba

1

Cresterea cheltuielilor

1

1

Creşterea şomajului
Deficiențe în managementul
deșeurilor
Dependența economică
ridicată de companiile
multinaționale și alternativele
economice reduse

1

2

Coruptia

1

Calitatea scăzută a vieții
Cheltuirea banilor publici pe
lucruri mai putin importante,
nesemnificative
Colaborare deficitară între
UAT-urile din județul Alba în
vederea creșterii potențialului
investițional / potențialului
touristic respectiv a calității
vieții la nivelu ljudețului Alba

Creşterea şomajului

1

Creșterea somajului

1

Infrastructură / serviciie ducaționale
precare

1

Criza socială

1

1

1

2

2

1

1

1

1
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Explotarea nerationala a masei
lemnoase
Intarzierea procesului de reformare
legislative si administrativa la nivel
national
Lipsa implicării civice
Lipsa investițiilor în dezvoltarea
infrastructurii de căi rutiere
Lipsa investitiilor în dezvoltarea
turismului / infrastructurii turistice
Lipsa terenurilor pentru noi
investiții
Lipsa unei planificări teritoriale
coerente

1

Deteriorarea infrastructurii de
bază (utilități)

1

1

Explotarea nerationala a masei
lemnoase

1

1

Industrializarea excesiva
Inexistența unor fonduri
dedicate comunităților locale de
mici dimensiuni
Infrastructură / servicii medicale
precare

1

Ingreunarea investitiilor straine

1

1

Lipsa autonomiei locale
Lipsa programelor de dezvoltare
adresate comunelor mici
Lipsa unui sistem de transport
public local integrat la nivel de
județ
Neaccesarea de fonduri
nerambursabile
Neimplicarea autorităților locale
și centrale în finalizarea
infrastructurii majore
Neintelegerea rolului fiecarui
actor implicat in parteneriat
Nerespectarea termenelor de
executie a lucrarilor

1

Pandemia / COVID19

1

1

1

1

1

Lipsa unor parteneriate
interinstitutionale eficiente

1

Management neperformant

1

Marginalizare (investitiile statului
ocolesc zona)

1

Neatragerea fondurilor europene
Neimplicarea factorilor decizionali
in atragerea de investitori

1
1

Explotarea nerationala a masei
lemnoase

1
1

Infrastructură / servicii
educaționale precare
Infrastructură / servicii
medicale precare
Lipsa facilitatii pentru agentii
economici cu potential

1
1
1

1

Lipsa implicării civice
Lipsa implicarii din partea
actorilor economici relevanti

1

Lipsa investițiilor în locurile
de agrement

1

1

Lipsa sisteme de irigație

1

1

Lipsa spatii pentru tineret
Lipsa unei colaborari
intrecomunitati locale si judet

1

Lipsa unor investiții serioase
Lipsa unui proiect optim de
dezvoltare pe urmatorii 10 ani
pe toate palierele importante
ale vietiic omunitare
Marketing slab dezvoltat
Masurile tot mai restrictive
pentru crescătorii de animale
Neimplicarea autorităților în
dezvoltarea resurselor verzi
Neimplicarea factorilor
decizionali in atragerea de
investitori

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
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Plecarea investitorilor
Riscurile de tara
Lipsa valorificarii
potentialului agricol

1
1
1
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Q5. Care sunt, din punctul dvs. de vedere principalele trei direcții de dezvoltare pe care județul Alba ar trebui să le urmărească în viitorii 10
ani?
1
Dezvoltarea turismului /
Dezvoltarea si promovarea
obiectivelor turistice
Investitiile in infrastructura
transport / rutieră

Pct.
24

2
Dezvoltarea agriculturii /
agriculturii ecologice

Pct.
19

16

16

Dezvoltarea sectorului industrial

11

Dezvoltarea turismului /
Dezvoltarea si promovarea
obiectivelor turistice
Dezvoltarea sectorului industrial

Atragerea de investitori/ în
domenii stabile / în domenii de vârf
(inclusive investitori străini)
Dezvoltarea si modernizarea
sectorului educațional / învățământ
profesional
Dezvoltarea agriculturii /
agriculturii ecologice
Sprijin pentru investitori / pentru
entitățile economice / pentru IMMuri
Creșterea calității serviciilor /
infrastructurii medicale

7

Investitiile in infrastructură

11

6

Dezvoltarea si modernizarea
sectorului educațional /
învățământ profesional
Creșterea calității serviciilor /
infrastructurii medicale
Dezvoltarea sectorului
economic

6

Investitii / valorificarea resurselor
minerale / exploatare minieră

3

Atragerea / accesareaf ondurilor
europene / nerambursabile
Atragerea / menținerea forței de
muncă

2

Cresterea ratei de ocupare a fortei
de munca

2

5
5

3

2

3
Dezvoltarea turismului /
Dezvoltarea si promovarea
obiectivelor turistice
Dezvoltarea agriculturii /
agriculturii ecologice

Pct.
20

Creșterea calității serviciilor /
infrastructurii medicale
Dezvoltarea sectorului
industrial

5

Dezvoltarea si modernizarea
sectorului educațional /
învățământ profesional
Investitiile in infrastructură

4

4

Investitiile in infrastructura
transport / rutieră

4

Sprijin pentru investitori /
pentru entitățilee conomice /
pentru IMM-uri
Investitii / valorificarea
resurselor minerale / exploatare
minieră

4

Atragerea / menținerea forței
de muncă

2

3

2

Investitiile in infrastructura
transport / rutieră
Atragerea / accesarea fondurilor
europene / nerambursabile

3

Consolidarea si realizarea de
noi forme associative ce sustin
parteneriate teritoriale intre
UAT-uri si actori relevanți
pentru dezvoltare
Dezvoltarea sectorului cultural

2

Atragerea / menținerea forței de
muncă

2

Dezvoltarea sectorului de
procesare a produselor din
agricultură
Dezvoltarea sectorului
economic

11

4

2

9

4

4

2

2
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Dezvoltarea uniforma a UAT-urilor
componente

2

Creşterea calităţii vieţii

2

Digitalizarea pe scară largă a
activității instituțiilor publice
(unitati scolare, primarii locale)
Investiții în mediul rural

2

Energii regenerabile și
nepoluante

2

2

Cresterea calitatii serviciilor
publice si de interes comun cu
implicarea actorilor privati din
domeniile: educatie, sanatate,
scoala
Creşterea calităţii vieţii

1

Atragerea de investitori/
îndomenii stabile / îndomenii de
vârf (inclusive investitori
străini)
Cercetare si dezvoltare

Dezvoltarea economica pe baza
resurselor existente

1

Dezvoltare unei mobilităț iregionale
și locale intermodale sustenabile

Dezvoltarea sectorului IT /
Specializare inteligentă și noi
tehnologii pentru creșterea
competitivității economice
Dezvoltarea serviciilor publice

2

1

Energii regenerabile și
nepoluante

2

1

Sprijin pentru investitori /
pentru entitățile economice /
pentru IMM-uri

2

Combaterea schimbărilor
climatice
Dezvoltare spatii logistice și de
producție

1

2

1

Dezvoltarea industriei
alimentare

1

Protecția, conservarea și
valorificarea rezervațiilor naturale
Reducerea poluarii

1

1

Silvicultura / împăduriri masive

1

Dezvoltarea infrastructurii
economice cu inalt potential
Dezvoltarea sectorului
zootehnic
Digitalizarea pe scară largă aa
ctivității instituțiilor publice
(unitati scolare, primarii locale)
Investiții în crearea parcurilor
industriale
Promovarea unor proiecte de
dezvoltare pt gospodăriile
individuale din sectorul agricol
și zootehnic

Valorificareare sursei umane /
calificare / formare
Atragerea / accesarea
fondurilor europene /
nerambursabile
Atragerea de investitori/
îndomenii stabile / îndomenii
de vârf (inclusive investitori
străini)
Combaterea schimbărilor
climatice
Dezvoltare spatii logistice și
de producție
Dezvoltarea comerțului și a
serviciilor on-line
Dezvoltarea economica pe
baza resurselor existente
Dezvoltarea sectorului
horticulturii

1

Dezvoltarea sectorului piscicol

1

1

1

1

1
1

1
1

2

1

1

1
1
1

1

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 1 05.08.2020
58

Strategia de dezvoltare a Județului Alba pentruperioada 2021-2027
Analiza socio-economică și demografică a județului Alba - Analiza SWOT, PESTLE, factoriinteresați

Dezvoltarea sectorului social
Dezvoltarea spatiilor de
productie
Dezvoltarea utilităților publice
Digitalizarea pe scară largă a
activității instituțiilor publice
(unitatiscolare, primarii locale)
Drumul spre muntii apuseni
Facilitati fiscal si sistem de
bonificatii pentru zonele
montane si defavorizate
Factori de localizare pentru
noi investii
Imbunatatirea sistemului
agrozootehnic
Investitii / valorificarea
resurselor minerale /
exploatare minieră
Investiții în mediul rural
Protecția, conservarea și
valorificarea rezervațiilor
naturale
Silvicultura / împăduriri
masive
Valorificare terenuri pentru
resterea animalelor
Valorificarea superioara a
resurselor naturale (inclusiv a
celor energetice regenerabile)
in acord cu principiile
dezvoltării durabile,
promovarea si susținerea
valorificării intr-un mod
sustenabil a potențialului
turistic al județului.

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

S.C. I.H.S. Romania S.R.L – Iulie 2020-revizia 1 05.08.2020
59

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ALBA
PENTRU PERIOADA 2021-2027

ETAPA II-a: Strategia de Dezvoltare aJudețului Alba

IANUARIE 2021
1
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ALBA
CUPRINS:
Introducere
 Scopul și necesitatea elaborării strategiei
 Metodologia

3
3
3

Capitolul 1: Contextul formulării strategiei
1.1. Concepte-cheie și tendințe internaționale/ europene
1.2. Corelarea cu strategiile de la nivel european, national, regional
1.3. Corelarea cu documentațiile existente la nivel județean

7
7
9
13

Capitolul 2: Viziunea, obiective strategice și specifice
2.1 Misiunea și Viziunea 2030
2.2. Obiective strategice și specifice/sectoriale de dezvoltare
2.3. Centralizatorul obiectivelor de dezvoltare a județului Alba
2.4. Coordonarea obiectivelor sectoriale cu nevoile identificate
2.5. Scenarii de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027

14
14
15
19
20
24

Capitolul 3: Direcții de dezvoltare – abordare sectorială, intersectorială și integrată
3.1. Formularea politicilor și programelor de dezvoltare
3.2. Matricea coordonării Obiective – Politici – Programe
3.3. Coordonarea obiectivelor de dezvoltare a județului Alba cu instrumente
financiare ale UE - prioritățile 2021-2027

26
26
43
44

Capitolul 4: Planul de acțiune
4.1. Portofoliul de proiecte

47
47

Anexa 1. Cadrul general de planificare a dezvoltării județului – Documente europene,
naționale și regionale

76

Anexa 2. Distribuția spațială a programelor

112

Anexa 2a: Drumurile naționale și județene cuprinse în programul 1.1a-1

129

Anexa 3. Proiecte ale Consiliului Județean Alba coordonate cu prioritățile ADR Centru

130

2
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

INTRODUCERE
Scopul și necesitatea elaborării strategiei
Județul Alba prin Consiliul Județean își propune ca procesul de dezvoltare să fie ghidat de un document
unitar, având ca scop asigurarea coerenței planurilor de dezvoltare sectoriale la nivel de județ, astfel încât
să se realizeze o dezvoltare echilibrată și durabilă a tuturor domeniilor în care administrațiile publice
locale au atribuții și responsabilități. In acest scop, Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru
perioada 2021-2027 cuprinde viziunea și obiectivele de dezvoltare la nivel județean și identifică un
portofoliu de proiecte pentru această perioadă de programare.
Strategia de dezvoltare reprezintă documentul de planificare a investițiilor de capital ce integrează
domenii privind dezvoltarea socio-economică a localităților, protecția mediului, conectivitatea, etc.,
urmărind astfel coordonarea strategiilor locale ale U.A.T.-urilor din județ, pentru a asigura concilierea
dezvoltării funcționale cu efectele acesteia asupra specificității teritoriului. Portofoliul de proiecte rezultat
din dezbateri urmărește astfel valorificarea resurselor umane și materiale disponibile, în corelare cu
resursele financiare proprii de care dispun autoritățile locale, cu inițiativele mediului de afaceri, precum
și cu resursele financiare ce pot fi atrase din finanțări naționale și fonduri europene.
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba pentru perioada 2021-2027 este un document de planificare și
programare la nivel județean, care valorifică potențialul și oportunitățile de dezvoltare ale teritoriului și
răspunde problemelor și nevoilor identificate în cadrul analizei socio-economice. In același timp, strategia
se raportează la evoluțiile preconizate la nivel regional, național și european, sintetizate în Planul de
Dezvoltare Regională, strategiile naționale sectoriale și în documentele de programare ale Comisiei
Europene.

Metodologia
Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Alba este cea a planificării strategice,
cuprinzând cinci pași de bază: (1) analiza situației existente, (2) viziunea și obiectivele dezvoltării, (3)
pachetul integrat de politici – programe – proiecte, (4) planul de acțiune, (5) monitorizarea implementării.
Partea I a lucrării a cuprins pasul (1) analiza situației existente, în timp ce următorii pași (2-5) fac obiectul
Părții a II-a, după cum urmează:
Pasul 2 - viziunea și obiectivele dezvoltării cuprinde formularea unei viziuni de dezvoltare a județului,
precum și a misiunii ce îi revine Consiliului Județean în atingerea acestei viziuni, în baza unor scenarii de
dezvoltare. Viziunea se traduce printr-un set de obiective strategice, fiecărui obiectiv strategic
corespunzându-i o serie de obiective specifice, cu caracter sectorial, ce abordează domeniile de
dezvoltare analizate în etapa anterioară (ex. dezvoltare economică, conectivitate, mediu natural, cultură
și patrimoniu, etc.). Principalele caracteristici ale obiectivelor sunt următoarele:
Obiective strategice (OSt):
1. OSt sunt formulate pe termen lung (15 ani)
2. OSt răspund unei orientări strategice considerând resursele existente
3. OSt consideră rezultatele matricei SWOT – avantaje competitive
Obiective Sectoriale (OSe):
1. OSe sunt măsurabile
2. OSe se bazează pe resurse disponibile
3. OSe se realizează într-un timp stabilit (7-8 ani)
4. OSe ajută la atingerea unui obiectiv strategic
5. OSe ajută la aducerea dezvoltării aproape de viziunea formulată
6. OSe se bazează pe un set de criterii de valoare sau de eficiență
7. OSe solicită obținerea unui consens al comunității
3
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Pasul 3 - politici – programe – proiecte reprezintă etapa de operaționalizare a obiectivelor dezvoltării,
fiecărui domeniu al dezvoltării corespunzându-i o serie de direcții de dezvoltare, într-o abordare
sectorială, intersectorială și integrată. Aceste direcții de dezvoltare sunt traduse prin pachete integrate
de politici – programe - proiecte.
Politicile de dezvoltare se referă la orice set de argumente instituționale, care rezolvă clase identificabile
de probleme. Aceste seturi de argumente se exprimă prin planuri şi actiuni, ce au ca scop îmbunătăţirea
unei situaţii existente. Din punct de vedere al conţinutului, politicile de dezvoltare reprezintă pachete de
programe și proiecte privind problematica teritoriului. Enunţul acestora se formulează pe domenii
specifice de analiză, pe baza identificării şi prioritizării problemelor rezultate din analiza datelor,
informaţiilor, indicatorilor ce reflectă situaţia existentă.
Figura 1. Schemă de coordonare viziune – obiective – politici – programe - proiecte
VIZIUNEA DE DEZVOLTARE

OBIECTV STRATEGIC 1

OBIECTIV STRATEGIC 2

OBIECTIV STRATEGIC n

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

SECTORIAL 1.1

SECTORIAL 2.1

SECTORIAL n.1

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

OBIECTIV

SECTORIAL 1.n

SECTORIAL 2.n

SECTORIAL n.n

Politici

Politici

Politici

PROGRAME SI PROIECTE

Sursa: adaptat după EU RED, Strategy Building Process, practical guide, 2004

Pentru implementarea fiecărei politici sectoriale, sunt identificate programe și proiecte (vezi figura 1).
Programele grupează o categorie de proiecte ce vizează obiective similare și se concentrează pe
coordonarea acestora în timp și spațiu, pentru a maximiza beneficiile. Proiecte reprezintă seturi de acțiuni
punctuale, identificabile în timp și spațiu, cu resurse și responsabilități alocate, menite să răspundă unei
probleme/nevoi identificate în comunitate. Principalele caracteristici sunt următoarele:
Politici (Po)
1. Po leagă partea strategică de cea operațională din cadrul unei strategii.
2. Po indică direcțiile de dezvoltare în cadrul unui domeniu/sector specific.
3. Po angajează resurse pentru atingerea unui obiectiv sectorial.
Programe (Pr)
1. Pr grupează proiecte cu obiective similare.
2. Pr coordonează implementarea proiectelor și alocarea resurselor.
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Proiecte (P)
1. P răspunde unei probleme/nevoi identificate printr-un produs livrabil.
2. P cuprinde mai multe activități ce vizează un scop definit.
3. P implică alocare de resurse și se desfășoară în cadrul unei organizații (sau într-un parteneriat de
organizații).
4. P are o dată de începere și una de finalizare, iar o serie de indicatori pot fi monitorizați pe parcursul și
la sfârșitul implementării.
Pasul 4 – planul de acțiune detaliază prin fișe proiectele prioritare. In acest sens este necesară, în
prealabil, o prioritizare a listei de proiecte identificate în pasul 3. Selectarea proiectelor prioritare se
realizează pe baza unor criterii ponderate în funcție de importanța acordată fiecărui criteriu, conform
matricei din tabelul de mai jos. Scorul se alocă de la 1 la 10 în funcție de răspunsul fiecărui proiect la
aplicarea criteriului respectiv, iar ponderea este stabilită de membrii echipei de specialiști implicați în
proces. Criteriile propuse, precum și filtrele suplimentare aplicate ulterior pot fi modificate, sau extinse,
în funcție de decizia administrației publice locale.
Tabel 1. Matricea de prioritizare a proiectelor
Titlul proiectului:
Criteriul

Scor
1-10

Pondere
1-100%

Total
(scor x pondere)

1. Proiectul răspunde nevoilor cetățenilor.
2. Proiectul răspunde nevoilor sectorului privat și vizitatorilor.
3. Componentele proiectului ating aspecte legate de
schimbările climatice.
4. Componentele proiectului ating aspecte de incluziune
socială.
5. Proiectul este sustenabil financiar (criteriu obligatoriu).
6. Proiectul are efecte pozitive asupra altor sectoare ale
dezvoltării (efect multiplicator).
Scor total pe proiect:
Sursa: Banca Mondială, 2019

Rezultă astfel un clasament al proiectelor, pe baza scorului agregat al tuturor participanților la prioritizare.
Acest clasament poate fi supus în continuare unor filtre suplimentare, de natură tehnică și financiară,
după cum urmează:
•
•
•

Este inițiatorul proiectului (aplicantul) proprietar asupra terenului/clădirii subiect al proiectului?
(da/nu)
Îndeplinește proiectul condițiile legale de încadrare în documentațiile de urbanism/ amenajare a
teritoriului existente? (da/nu)
Care este gradul de maturitate a proiectului? (vor avea prioritate proiectele a căror maturitate poate
fi dovedită prin documentații de urbanism și/sau SF/PT, față de cele ce se află în stadiul de idee de
proiect)

Lista de proiecte prioritare rezultată în urma acestei etape poate fi completată / modificată oricând, cu
mențiunea că noile intervenții trebuie să se înscrie în categoriile de politici – programe formulate în cadrul
strategiei.
Planul de acțiune pentru fiecare proiect prioritar va fi prezentat sub forma unei fișe de proiect ce conține
principalele sale caracteristici: titlul proiectului, politica/programul în care se încadrează, localizarea,
obiectivul proiectului, activitățile principale, perioada de implementare, beneficiarul proiectului, eventual
parteneri, indicatori de monitorizare și evaluare, buget estimativ, surse potențiale de finanțare.
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Pasul 5 - implementarea proiectelor/ mecanismul de monitorizare și de control cuprinde elemente
privind cadrul instituțional de implementare a strategiei, precum și mecanismele de monitorizare și
evaluare a implementării proiectelor. În acest scop vor fi propuși indicatori de realizare imediată a
proiectelor și, respectiv, de rezultat, indicatori care vor fi documentați periodic, în baza unor rapoarte
anuale de monitorizare. Această componentă face obiectul unui document separat.
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CAPITOLUL 1: CONTEXTUL FORMULĂRII STRATEGIEI
1.1. Concepte-cheie și tendințe internaționale/ europene
Strategia de Dezvoltare a Județului Alba reprezintă baza publică, transparentă a cererii și ofertei pentru
investiții viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare ridicării nivelului de atractivitate
a județului, creșterii calității vieții în zonele urbane și rurale, dezvoltării capitalului economic și uman, a
accesibilității și conectivității la rețele de transport și energie, protejării valorilor cadrului natural și a
patrimoniului cultural. Propunerile de dezvoltare cuprind acțiuni partajate între sectorul public și privat
armonizate cu obiectivele strategice și sectoriale pentru a răspunde la nevoile a trei grupuri majore:
cetățeni, firme și vizitatori/turiști, nevoi ala căror rezolvare consolidează pilonii dezvoltării durabile a
societății, respectiv economie, social și mediu.
Pentru perioada 2021-2027, economia județului este privită prin prisma promovării unei transformări
inovatoare și inteligente. Pilonul social este configurat prin componentele infrastructurii sociale, ce vor
contribui atât la dezvoltarea serviciilor publice cât și la creșterea incluziunii sociale. Mediul reprezintă o
corespondență unică, fără echivoc, între natură și acțiunile oamenilor, urmărind atenuarea efectelor
activităților antropice asupra factorilor de mediu, dar și impactul schimbărilor climatice asupra
comunităților județului Alba.
Implementarea intervențiile sectoriale sub cei trei piloni sunt direcționate atât către teritoriul județului
în relație cu teritoriului regional și național, cât și către ansamblul localităților urbane și rurale care
alcătuiesc județul. Nevoile celor trei grupuri țintă, precum și partajarea rolurilor sectorului public și privat
în rezolvarea acestor nevoi sunt prezentate în figura 2, și reprezintă baza formulării obiectivelor,
politicilor, programelor și proiectelor pentru perioada 2021-2027.
Figura 2. Nevoi și domenii partajate
nevoile cetățenilor

nevolile firmelor

nevoile turiștilor

calitatea vietii

calitatea vietii

calitatea serviciilor

bună guvernare

bună guvernare

infrastructura de
cazare

conectivitate

conectivitate

conectivitate

locuința și
infrastructura de bază

teren echipat edilitar
servicii

informații

loc de muncă

forță de muncă
calificată

atracții

Acces la locuri de
muncă cu șanse
egale, acces la
piețe și capital,
educație/ resurse
umane

sectorul privat are rolul
dominant în înființarea
și operarea firmelor,
acces la finanțe, acces
către piețe de desfacere,
realizarea de programe
de formare
personalizate
sectorul public poate
facilita dezvoltarea
agenților economici prin
oferta de spații
construite/terenuri și
realizarea de programe
specifice serviciilor
oferite de administrație

Forță de muncă
calificată:
productivitate și
creativitate
bazată pe
capabilitatea
resursei umane
de a
proiecta/produce
bunuri/servicii cu
valore adăugată/
generare de
lanțuri de
producție

sectorul public, prin
instituții de
învățământ, are rolul
dominant în finanțarea
și operarea serviciilor
de educație a tinerilor,
precum și de
dezvoltare a cercetării
sectorul privat are rol
preponderent în
realizarea de asociații,
formarea specializată a
forței de muncă și de
dezvoltarea cercetării
în parteneriat cu
sistemul universitar

Atracții: situri
monumente
istorice,
patrimoniul
natural și
cultural,
evenimente
culturale,
evenimente
sportive

sectorul public
realizează politici locale
de protecție a
patrimoniului natural și
cultural, asigură cadrul
de aplicare a normelor
naționale privind
patrimoniul, asigură
finanțarea programelor
de protecție/reabilitare
a patrimoniului
construit și natural
sectorul privat are rol în
operarea serviciilor și a
evenimentelor și în
finanțarea acestora

Infrastructura de
locuințe, utilități
publice, servicii

sectorul public are rolul
dominant prin
planificarea, dezvoltarea

Teren echipat
edilitar și servicii
publice de interes

sectorul public are rol
în planificarea
teritoriului,

Informații:
forme cu impact
mediatic, cu un

sectorul public are rol în
realizarea formelor de
educare, informare și
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de interes
general, eficiență
energetică,
protecția
mediului

si/sau reabilitarea
rețelelor de utilități și
servicii publice, inclusiv
locuințele sociale,
facilitarea realizării
politicilor de eficiență
energetică
sectorul privat are rol în
finanțarea și realizarea
de locuințe comerciale

general: educație
și sănătate, la
care se adaugă
resursele naturale

Conectivitate:
rețele de
drumuri, cale
ferată,
aeroporturi,
intermodalitate

sectorul public are rolul
principal în planificarea,
finanțarea și întreținerea
infrastructurii de
conectivitate și de
operare a unor servicii
de transport
sectorul privat poate
realiza servicii de
transport

Conectivitate:
accesul la locul de
muncă, piețe
interne și
internaționale,
precum și la
rețele de
transport rutier/
feroviar/ aerian,
energie și TIC

Bună guvernare:
eficiență,
transparență,
comunicare,
implicarea
publicului,
protecția
cetățenilor și a
proprietăților

sectorul public are
responsabilitatea ca prin
serviciile proprii să
realizeze condițiile
necesare bunei
guvernări și să realizeze
activitățI în folosul
comunităților locale

Bună guvernare:
politici
economice,
impozite locale,
infrastructură
bună pentru
afaceri, informații
din pagina web a
administrației,
protecția
cetățenilor și a
proprietăților

Calitatea vieții:
forme de
recreere,
infrastructură de
sport,
infrastructură
culturală,
evenimente
culturale,
design&stil

sectorul public are rol în
planificarea și finanțarea
infrastructurii de
recreere, sport și
culturale
sectorul privat are rol
dominant în operarea
activităților și parțial în
finanțarea acestora

Calitatea vieții:
atractivitatea
localitățiilor, viață
culturală, condiții
de recreere,
existența
asociațiilor de
afaceri
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managementul
bun design
promovare a
informațiilor privind
pentru
patrimoniului cultural și
terenurilor și rețelelor,
transmiterea
natural
dezvoltarea și
către cei
sectorul privat are rol în
reabilitarea utilităților
interesați a
promovarea mediatică
și serviciilor publice și
informațiilor
sau prin evenimente a
protejarea și folosirea
turistice
patrimoniului tangibil și
prudentă a resurselor
intangibil și a resurselor
naturale
naturale

sectorul public are rol
în planificarea,
finanțarea,
întreținerea
infrastructurii de
conectivitate și de
operare a unor servicii
de transport
sectorul privat poate
realiza servicii de
operare și întreținere
transport, energie, și
TIC
sectorul public are
responsabilitatea ca
prin politicile
economice și fiscale
locale și prin serviciile
proprii să realizeze
condițiile necesare
bunei guvernări și să
promoveze
dezvoltarea economică
locală

Conectivitate :
acces ușor la
infrastructura de
transport (localănațională)

sectorul public are rol în
planificarea, finanțarea,
întreținerea
infrastructurii de
conectivitate și de
operare a unor servicii
de transport
sectorul privat poate
realiza servicii de
operare și întreținere
transport, energie și TIC

Infrastructura de
cazare:
infrastructura
hotelieră
susținută de
facilități turistice,
servicii și produse
specifice
sectorului
HoReCa

sectorul privat are rol
preponderent în
creșterea economiei
locale prin realizarea și
operarea infrastructurii
turistice
sectorul public are rol în
realizarea de strategii
turistice și de
promovare a valorilor
naturale și culturale

sectorul public are rol
în planificarea și
finanțarea
infrastructurii de
recreere, sport și
culturale
sectorul privat are rol
dominant în operarea
activităților și parțial în
finanțarea acestora

Calitatea
serviciilor:
calitatea
infrastructurii
publice, transport
public de calitate,
mediu
urban/rural sigur,
servicii private
accesibile

sectorul public are rol în
planificarea și
finanțarea
infrastructurii publice,
asigurarea formelor de
transport intermodale,
promovarea formelor
de transport nonpoluante și a siguranței
turiștilor
sectorul privat are rol
dominant în operarea
serviciilor și parțial în
finanțarea acestora

Dezvoltarea județului în context international: Globalizarea a provocat multe schimbări economice și
sociale, influențând rolul jucat de comunitățile urbane și rurale, precum și performanțele sectorului public
și privat. Județul Alba a fost la rândul lui parte din acest proces, reinventându-se urmărind impactul noilor
factori economici, tehnologici și sociali. De la o activitate preponderent minieră în urmă cu 50 de ani,
Județul Alba este astăzi parte a economiei globale, contribuind în procesul de adaptare a comunităților
locale și a capitalului uman la diversificarea și transformarea sectoarelor economice și a întreprinderilor,
pentru a asigura îmbunătățirea susținută a nivelului de trai al cetățenilor județului și al celor care
beneficiază de produsele realizate aici.
Dezvoltarea în context județean și regional: Dintr-o perspectivă internă, județul Alba va oferi cetățenilor
săi, rezidenți din comunitățile rurale și urbane și celor din diaspora, un înalt grad de accesibilitate și
conectivitate la rețele de transport, de energie și servicii publice de educație și sănătate, ceeace va
conduce la creșterea calității vieții într-un mediu curat și la valorificarea de noi oportunități de afaceri și
de locuri de muncă.
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Dintr-o perspectivă externă, prin dezvoltare, județul Alba va deveni o destinație atractivă, pentru
localizarea de afaceri, de noi rezidenți, sau pentru turism, deziderat susținut de existența unei
infrastructuri de utilități, servicii publice, economice și de servicii turistice, oferind un climat sigur și
profitabil pentru investitori într-un peisaj multicultural atractiv.
Dezvoltarea integrată a județului Alba: Dezvoltarea județului pentru perioada 2021-2027 este una
integrată, în care progresul economic devine constant un factor al susținerii incluziunii sociale, în care
consiliul județean contribuie activ în dezvoltarea și promovarea unui nou ecosistem uman în care sectorul
privat, consiliile locale și societatea civilă lucrează împreună în favoarea respectării mediului, într-o
manieră coordonată către atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse. Acest model reprezintă un prilej
pentru o mai bună măsurare a modului în care sectorul public și cel privat influențează pozitiv
comunitățile locale, pentru partajarea cunoștințelor și consolidarea capacității de identificare a
constrângerilor comune pentru dezvoltarea, implementarea și extinderea soluțiilor ce creează simultan
valoare socială și profit financiar. Județul Alba pornește pe un drum în care va furniza și gestiona forme
de capital interdependente precum:







Capital intelectual și social;
Capital democratic;
Capital cultural și de agrement;
Capital de mediu;
Capital tehnic și informatic;
Capital financiar.

1.2. Corelarea cu strategiile de la nivel european, national, regional
In contextul teritorial prezentat, strategia se coordonează la nivel de obiective și politici sectoriale cu
principalele documente de planificare elaborate la nivel european, central și regional. Anexa 1 prezintă în
detaliu lista acestor documente ce constituie cadrul general de planificare a dezvoltării județului pe
următoarea perioadă de programare.
La nivel european, obiectivele Strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii rămân valabile, la fel și obiectivele de coeziune și competitivitate al UE exprimate în Cadrul
Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene, și anume: (1) Amenajarea policentrică a
teritoriului, (2) O nouă relație urban-rural, (3) Accesul egal la infrastructură și cunoaștere, (4)
Administrarea înțeleaptă a patrimoniului natural și cultural. În plus, Pactul ecologic european (Comisia
Europeană, 2019) prezintă o nouă strategie de creștere, care are drept scop transformarea UE într-o
societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere
al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea
economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.
Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 (versiune 2019) prezintă două obiective majore: O Europă
Justă (echitabilă) și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului european în
ansamblul său și a tuturor teritoriilor sale:
•

•

Europa echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând diversitatea Europei:
Încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor membre să
coopereze pentru îmbunătățirea calității mediului de muncă și de viață; Promovarea
investițiilor în toate teritoriile și consolidarea prosperității economice și a competitivității
globale în toată Europa;
Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii:
Dialogul cu factorii de decizie din orașe pentru a aplica o abordare integrată de guvernare pe
mai multe nivele; Implicarea actorilor de la diferite nivele de guvernare, sectoare de politică
și grupuri ale societății;
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•

•

•

•

Integrare dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale: Încorporarea
stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și macroregionale în strategiile de
dezvoltare naționale, regionale și locale; Cooperarea strategică interregională, grupările
europene de cooperare teritorială, regiunile funcționale și acordurile juridice
transfrontaliere;
Mediu sănătos – medii ecologice de viață mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de
vedere climatic: Dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-based solutions) și de rețele
de infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în domeniul
planificării spațiale și a altor politici relevante; Respectarea limitelor naturale ale traiului
comun și creșterea rezilienței tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice;
Concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților locale și regionale
pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea mediilor (construite), peisajelor,
culturilor și a altor valori unice;
Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată: Sprijinirea
tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea proceselor de simbioză industrială
bazată pe teritorii; Sprijinirea dezvoltării de strategii locale și regionale de economie circulară
care leagă economiile locale și economiile globale; Încurajarea diversificării economiilor
locale și a eforturilor de întărire a capacităților de inovare în toate regiunile;
Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor: Inițierea unor
dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces corespunzător la rețele de
internet de mare viteză și de telefonie mobilă în toate teritoriile și a nevoii unei infrastructuri
digitale cu o amprentă scăzută de carbon; Îmbunătățirea, în continuare, a legăturii dintre
planificarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având în vedere că
legarea tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile comerciale
internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală.

Din punct de vedere al patrimoniului, Strategia se coordonează cu obiective cuprinse în documentele ce
privesc patrimoniu de importanță UNESCO, cu accente pe patrimoniul UNESCO aflat în zonele rurale.
Deasemenea Strategia aderă la politicile europene privind cultura și creativitatea, în care patrimoniul
cultural este abordat ca patrimoniu tangibil (palate, castele, muzee, opere de artă), intangibil (cântece,
tradiții etc.) și digital (born-digital și digitalizat). Programul „Europa creativă” 2021-2027 oferă sprijin
artiștilor și creatorilor europeni contribuind la dezvoltarea într-o mai mare măsură a culturii și identității
europene1.
La nivel național, strategia se coordonează cu:
•
Planul de Amenajare a Teritoriului Național - secțiunile: (I) Rețele de transport, (II) Apă, (III)
Zone protejate, (IV) Rețeaua de localități (2014), (V) Zone de risc natural, (VIII) Zone cu resurse
turistice2;
•
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, 2035;
•
Strategii sectoriale, ce acoperă sectoare cheie ale dezvoltării precum capitalul uman,
infrastructura de conectivitate (Master Planul General de Transport), competitivitate
economică, valorificarea resurselor naturale, capacitatea administrativă, etc.;
•
Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei 2030,
•
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026
Totodată identificarea și prioritizarea proiectelor de investiții vor urmări liniile de finanțare propuse de
MFE pentru următorul exercițiu financiar, ce cuprind următoarele programe operaționale:

1

Programul „Europa creativă” joacă un rol important în promovarea artei, culturii și mass-mediei europene, acordând sprijin
pentru traducerea și promovarea operelor literare pe întregul teritoriu al UE realizarea de opere audiovizuale, inclusiv de jocuri
video; producția de conținut TV inovator și realizarea de coproducții europene și internaționale; acordarea de sprijin pentru
vânzarea pe piața internațională și circulația operelor europene străine pe toate platformele
2Legea nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a zone cu resurse turistice (anexa nr 2, 4 și 6)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ)
Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)

Formularea programelor și proiectelor de dezvoltare are de asemeni în vedere măsurile Guvernului
României pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și
Reziliență (OUG 18/2020).
Programul Operațional Regional al Regiunii Centru își propune atingerea a 7 obiective, ce vor ghida
totodată direcțiile de dezvoltare ale județului Alba, prin priorități de finanțare specifice. Aceste obiective
sunt următoarele:
1. Dezvoltarea unei economii regionale competitive, bazată pe cunoaștere și inovare, cu accent
asupra sectoarele de specializare inteligentă identificate la nivel regional, prin:
•
Susținerea dezvoltării structurilor de CDI în folosul întreprinderilor, a colaborării dintre
entitățile de cercetare și întreprinderi în vederea implementării rezultatelor cercetării,
participarea la rețele europene de CDI și crearea de sinergii cu alte programe, inițiative și
rețele parteneriale în sectoarele de specializare inteligentă
•
Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor din sectoarele de specializare
inteligentă regionale
•
Sprijinirea digitalizării întreprinderilor
•
Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă
2. Accelerarea procesului de digitalizare a sectorului public în special prin implementarea măsurilor
de smart city, dar și de digitalizare a serviciilor publice de la nivel local
3. Creşterea calităţii mediului înconjurător din localităţile Regiunii Centru prin promovarea eficienței
energetice, refacerea zonelor urbane şi a terenurilor degradate şi creşterea suprafeţei spaţiilor
verzi în centrele urbane, promovarea unei mobilități urbane durabile
4. Creșterea mobilității regionale prin sprijinirea dezvoltării și modernizării drumurilor județene și
locale care să asigure conectivitatea la rețele majore de transport
5. Îmbunătățirea accesului la educație, formare profesională și învățământ terțiar și a relevanței
competențelor și calificărilor dobândite pentru piața muncii prin dezvoltarea infrastructurii
educaționale de bază, a celei din învățământul profesional și tehnic si de la nivelul universităților
6. Dezvoltarea patrimoniului cultural, natural și a infrastructurilor de turism din zonele cu potential
turistic ridicat
7. Susținerea dezvoltării urbane integrate la nivelul municipiilor și orașelor din Regiunea Centru
Tot la nivel regional, coordonarea cu Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 20212027 se referă la stabilirea unor direcții de dezvoltare ale județului Alba în corelare cu domeniile strategice
și prioritățile specifice Regiunii Centru. Acestea din urmă sunt definite astfel:
Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
 P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional
 P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional și dezvoltarea
infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă
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P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți
în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere

Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare
 P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă
 P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea
clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică
 P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică
inteligentă
 P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sercorului regional de CDI
Domeniul Strategic 3 ,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate
 P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a serviciilor
şi accesului la educație la toate nivelurile
 P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
 P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate
persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile
 P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea
serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice
 P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea Centru
 P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale
 P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale
 P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale
Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural3
 P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear
 P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și
îmbunătățirea serviciilor specifice
 P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea
activităților turistice
 P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism
Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura
 P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor
 P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane
 P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional
 P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile
rurale
 P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale
 P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare

3

POR 2021-2027, Regiunea de Dezvoltare Centru precizează că investițiile prevăzute în cadrul acestui domeniu strategic de
dezvoltare continuă intervențiile finanțate în perioadele anterioare de programare și vizează următoarele tipuri de acțiuni:

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și natural;

Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;

Dezvoltarea turismului balnear și de agrement;

Promovarea unor nise turistice inovative;

Imbunatatirea accesului către resursele și obiectivele turistice (ca activitate complementară celorlalte);

Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, informare și exploatare turistică sustenabilă;

Investiții în infrastructura din domeniul cultural
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1.3. Corelarea cu documentațiile existente la nivel județean
La nivel județean, formularea strategiei ia în considerare o serie de documente elaborate în cadrul
perioadei actuale de programare, a căror valabilitate durează până în 2023:








Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020
Strategia de protecție a monumentelor istorice din județul Alba, 2018-2023
Strategia judeţului Alba în domeniul sănătăţii, 2018-2023
Strategia judeţului Alba în domeniul energiei, 2018-2023
Strategia județului Alba privind dezvoltarea seviciilor comunitare de utilități publice, 2018-2023
Strategia de promovare a judeţului Alba ca destinaţie pentru investitori, 2018-2023
Strategia judeţului Alba în domeniul educaţiei şi formării profesionale VET în perioada 2018-2023
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CAPITOLUL 2: VIZIUNEA, OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE
2.1 Viziunea și Misiunea 2030
In județul Alba vom susține dezvoltarea unui ecosistem uman în care proiectarea, implementarea și
extinderea proiectelor creează complementar valoare socială și economică pentru susținerea creșterii
competitivității și coeziunii teritoriale. Până în 2030, vom atrage noi investiții private, ce vor genera locuri
de muncă cu valoare adăugată ridicată și vom facilita creșterea numărului de vizitatori atrași de un mediu
multicultural și natural de excepție.
In județul Alba, recunoaștem beneficiul dat de (1). Diversitatea existentă în rândul comunităților noastre,
(2). Resursele naturale și culturale existente și de (3). Rezultatele activităților acestor comunități pentru
respectarea și promovarea valorilor și unicității lor.
Viziune:
In 2030 Județul Alba este:
 Un județ care conectează, promovează și susține dezvoltarea afacerilor păstrând și atrăgând noi
companii!
 Un județ care răspunde nevoilor cetățenilor prin servicii adevate, eficiente și de calitate!
 Un județ care promovează posibilități de odihnă și recreere variate într-un cadru natural și o atmosferă
culturală de excepție!
 Un județ în care asigurăm o administrare integră, transparentă și responsabilă, înțelegând că deciziile
pe care le luăm astăzi vor avea un ecou peste mai multe generații!
Misiune:
Viziunea proiectează imaginea județului de mâine în care domeniile economice, sociale și de mediu vor
transfera noi sarcini către administrațiile locale, cu scopul de a transforma în viitor viziunea în realitate.
Administrație este pregătită să abordeze dezvoltarea printr-un proces de pregătire, implementare și
evaluare a deciziilor prin proceduri eficiente de lucru.
Pentru atingerea viziunii, Consiliul Județean Alba va oferi cetățenilor săi servicii publice de calitate, sprijin
pentru o dezvoltare economică de succes și o administrare transparentă bazată pe următoarele valori:
1. Respect - cetățenii fiind tratați egal, cu demnitate și compasiune
2. Onestitate - administrația acționând corect și cu integritate,
3. Răspundere - administrația fiind responsabilă pentru toate acțiunile întreprinse și în interacțiune
cu publicul
4. Angajament în furnizarea serviciului public pentru cetățenii județului, corect și echitabil.
Principii ce stau la baza realizării viziunii de dezvoltare:
Cinci principii directoare susțin punerea viziunii în aplicare, după cum urmează:
1. Coeziunea teritorială - Viziunea susține dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată,
încurajând dezvoltarea integrată a zonele urbane, rurale și cadrului natural, sprijinind
conectivitatea teritorială a personelor, comunităților și firmelor, gestionând și oferind
accesibilitate la peisajului ecologic și cultural al județului. Viziunea este proiectată astăzi pentru
oamenii, resursele și valorile naturale și culturale ale generațiilor de mâine, în respectul indivizilor
și diversității de valori ale acestora.
2. Dezvoltarea durabilă – Viziunea trebuie să conducă la rezultate de durată, prin creşterea
competitivităţii județului, prin ridicarea standardului de viaţă a populației, creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă, cu prioritate tineri și conservarea şi protejarea mediului natural și
construit. Pentru asigurarea durabilității proiectelor, un accent special va fi pus pe capacitatea de
finanțare a beneficiarilor publici, de operare și întreținere a proiectelor după finalizare.
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3. Integrarea și coordonarea – Viziunea conduce către propunerea pachetului de politici sectoriale,
susținute logic de programe și proiecte necesare rezolvării problemelor prioritare și atingerii
coeziunii sociale, teritoriale și creșterii competitivității economice a județului. Sinergia
proiectelor, valoarea adăugată a unui proiect pentru un alt proiect realizat anterior, sau propus
pentru finanțarea în perioada 2021-2027, este esențială.
4. Participarea și transparența – Viziunea pune preț și recunoaște contribuția comunităților,
instituțiilor și autorităților publice, ONG-urilor și voluntarilor interesați în dezvoltarea viitoare a
județului. În realizarea strategiei, este necesară colaborarea atât între autorităţile județene și
autorităţi locale, furnizori de servicii publice, cât şi între echipele de proiect și grupurile de lucru
și comunitatea locală. Participarea tuturor actorilor locali la formularea strategiei este esenţială
pentru ca aceștia să se identifice cu obiectivele şi programele formulate și să asigure mai departe
monitorizarea procesului de implementare.
5. Calitatea și responsabilitatea – Viziunea pledează pentru excelență prin îmbunătățirea continuă
a planificării, a investițiilor, a managementului și a formelor de parteneriat. Formularea și
implementarea strategiei este un proces orientat către obţinerea de rezultate. Succesul
comunităţilor de a-şi planifica viitorul dorit este determinat și de administraţia publică județeană,
care funcţionează eficient, are experienţă în realizarea de documente strategice și politici publice
și poate mobiliza toți factorii cu responsabilități în implementarea strategiei, după aprobarea
acesteia.
6. Adaptabilitate și flexibilitate – Viziunea are un orizont de acțiune pe termen lung în care nevoile,
interesele cetățenilor și ale firmelor se schimbă sub impactul revoluției tehnologice, al regulilor
pieței libere, al schimbărilor climatice, condițiilor de sănătate (ex. epidemii, pandemii) etc. Pentru
a răspunde în timp util la aceste schimbări trebuie folosite metode moderne de culegere și stocare
a datelor teritoriale, demografice, sociale și economice, dar și proceduri de completare cu noi
proiecte venite din partea comunităților, proiecte care răspund noilor schimbări.

2.2. Obiective strategice și specifice/sectoriale de dezvoltare
Strategia conectează problemele și nevoile județului cu obiective integrate de dezvoltare, coroborând
sectoarele vitale ale vieții comunitare cu specificul teritoriul județului Alba. In formularea obiectivelor sa considerat esențială coordonarea acestora cu rezultatele ce vor fi atinse și indicatorii cheie ce pot fi
monitorizați pe parcursul implementării strategiei. Obiectivele strategice cuplează sistemul urban și rural
cu valorile cadrului natural, cu calitatea vieții comunităților, dezvoltarea economică, cu gradul de
accesibilitate și mobilitate. Acest agregat este susținut de capacitatea administrativă, a cărei performanță
asigură realizarea strategiei în parametrii formulați.

Obiectiv strategic 1:
Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului
Justificarea obiectivului:
Accesul la cunoștere într-o lume globală și competitivitatea economică nu pot fi abordate separat, nici
tematic, nici spațial. Competitivitatea bazată pe avantajele poziționării geografice oferă noi oportunități
de valorificare a amplasamentelor pentru noi investiții. Dacă la nivelul comunităților, cunoașterea
favorizează procesul de identificare a schimbării în sectoarele ce determină creșterea factorilor de
localizare și modul de adaptare la schimbare a acestor comunități, la nivelul indivizilor abilitățile,
cunoștințele și calificările dobândite pe parcursul vieții facilitează accesul la piața de muncă și valorificări
inovative ale potențialului economic al județului Alba.
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Obiectiv sectorial 1.1:
Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă: Creșterea gradului de conectivitate la
infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Obiectiv sectorial 1.2:
Domeniul: Forță de muncă: Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele
mediului de afaceri din județ
Obiectiv sectorial 1.3:
Domeniul: Specializare economică inteligentă: Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor
publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Obiectiv sectorial 1.4:
Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri: Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea
diversificării și creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de
specializare inteligentă
Obiectiv sectorial 1.5:
Domeniul: Turism: Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone
rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
Obiectiv sectorial 1.6:
Domeniul: Agricultură: Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin
încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de
furnizare integrate

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor care asigură creșterea calității vieții
în zonele urbane și rurale ale județului
Justificarea obiectivului:
Investițiile realizate și creșterea economică au schimbat imaginea județului, acesta devenind o societate
multiculturală complexă, cu un stil de viață mult mai divers, rezultat al cererii rezidenților, firmelor și
vizitatorilor, cu interese și așteptări diferite, uneori contradictorii, ce solicită modificări ce privesc modul
de locuire, de muncă, și de recreere. Implementarea de noi măsuri în sprijinul asigurării unui nivel ridicat
al calității vieții trebuie să fie abordată integrat, pentru a asigura creșterea atractivității zonelor rurale și
urbane în mod durabil. Calitatea vieții și incluziunea socială solicită integrarea politicilor sectoriale în
materie de locuințe, echipare edilitară, îngrijire medicală, educație și siguranță, într-un context spațial cu
funcțiuni și nevoi complexe.
Obiectiv sectorial 2.1:
Domeniul: Spațiul public: Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea
de măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități
Obiectiv sectorial 2.2:
Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale: Creșterea coeziunii
sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități marginalizate
și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Obiectiv sectorial 2.3:
Domeniul: Utilități publice de bază: Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la
măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și
apelor
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Obiectiv sectorial 2.4:
Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere: Protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de petrecere a
timpului liber pentru locuitorii județului
Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a
județului, menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Justificarea obiectivului:
Județul Alba trece la un alt nivel de dezvoltare, bazat pe o abordare ecologică, în care factorii antropici și
natura conlucrează pentru a asigura o dezvoltare durabilă într-un teritoriu atractiv și sigur în fața
schimbărilor climatice. Resursele naturale au reprezentat baza economică a județului. Patrimoniul natural
a ajutat, prin resurse, comunitățile locale în dezvoltarea lor economică și socială. In ultimul deceniu, sub
efectul influenței economiei globale, noi activități economice au devenit lideri în dezvoltarea județului.
Mai mult, schimbările în comportamentul comunităților privind înțelegerea valorii în timp a resurselor
naturale, într-o manieră prudentă și durabilă, conduc către alte concepte cheie, precum prevenire,
protejare, energie verde, economie circulară, etc.
Obiectiv sectorial 3.1:
Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde: Protejarea și conservarea
biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Obiectiv sectorial 3.2:
Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre: Creșterea capacității de prevenire și
gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice
Obiectiv sectorial 3.3:
Domeniul: Eficiență energetică și energie verde: Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea
eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile
Obiectiv sectorial 3.4:
Domeniul: Deșeuri și economie circulară: Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea
gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop energetic
Obiectiv sectorial 3.5:
Domeniul: Poluare: Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de
pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice
Condiționalități pentru implementarea strategiei de dezvoltare:
Obiectivele de dezvoltare a județului prin investiții multisectoriale solicită și obiective direcționate către
infrastructura administrativă a județului, ale cărei performanțe asigură realizarea strategiei în parametrii
formulați. Obiectivele care ghidează dezvoltarea capacității administrative pentru perioada 2021-2027
sunt următoarele:
Obiectiv strategic 4: Intărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibilității și calității
serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Justificarea obiectivului:
Dezvoltarea durabilă a județului solicită și o dezvoltare durabilă a capacității de planificare a resurselor
economice, sociale și teritoriale, dar și de răspuns la problemele generate de dezvoltarea economică și
de impactul schimbărilor climatice. Misiunea consiliului județean în perioada 2021-2027 solicită o
eficientizarea a procesului integrat de informare, coordonare, pregătire, implementare și evaluare a
deciziilor, dar și o mai mare apropiere de cetățeni prin creșterea și diversificarea capacității de comunicare
cu diverse grupuri interesate în dezvoltarea județului Alba. Digitalizarea serviciilor și eficientizarea
procesului de lucru prin folosirea de mijloace TIC, conduc la reducerea timpului de răspuns la acte
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administrative, informare on-line și la creșterea accesului cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
legate de probleme de interes local.
Obiectiv sectorial 4.1:
Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență: Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară,
comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și
nevoilor comunităților locale
Obiectiv sectorial 4.2:
Domeniul: Capacitate administrativă: Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și
informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării județului
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2.3. Centralizatorul obiectivelor de dezvoltare a județului Alba
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului

Obiectiv sectorial
1.1:
Domeniul:
Conectivitate,
Accesibilitate și
Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului
de conectivitate la
infrastructura de
transport și la rețele
de energie și TIC, ce
contribuie la
localizarea de noi
firme și vizitatori

Obiectiv sectorial
1.2:
Domeniul: Forță de
muncă
Asigurarea
necesarului de forță
de muncă calificată
și adaptată la
cerințele mediului
de afaceri din județ

Obiectiv sectorial
1.3:
Domeniul:
Specializare
economică
inteligentă
Diversificarea și
modernizarea
economiei și a
serviciilor publice
prin dezvoltarea
capacităților de
cercetare, inovare și
adoptarea
tehnologiilor
avansate

Obiectiv sectorial
1.4:
Domeniul:
Antreprenoriat și
IMM-uri
Dezvoltarea
spiritului
antreprenorial și a
sectorului IMM în
vederea
diversificării și
creșterii
competitivității
economiei
județene, cu
precădere în
domeniile regionale
de specializare
inteligentă

Obiectiv sectorial
1.5:
Domeniul: Turism
Consolidarea
sectorului turistic
prin îmbunătățirea
infrastructurii de
profil în zone rurale
și urbane și
diversificarea
serviciilor pentru
nișele cu potențial
ale județului

Obiectiv sectorial
1.6:
Domeniul:
Agricultură
Creșterea
veniturilor
fermierilor și
promovarea
siguranței
alimentare, prin
încurajarea unei
agriculturi bazate
pe activități cu
valoare adăugată
ridicată, produse
bio și lanțuri de
furnizare integrate

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea calității vieții în
zonele urbane și rurale ale județului

Obiectiv sectorial 2.1:
Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității,
funcționalității și siguranței
spațiului public cu asigurarea
de măsuri de adaptare pentru
persoane cu dizabilități

Obiectiv sectorial 2.2:
Domeniul: Incluziune și acces
nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin
asigurarea accesului
cetățenilor, cu precădere al
celor proveniți din comunități
marginalizate și din grupuri
defavorizate, la servicii de
educație, sănătate și sociale

Obiectiv sectorial 2.3:
Domeniul: Utilități publice de
bază
Modernizarea rețelelor de
infrastructură edilitară și
adaptarea lor la măsuri de
îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de
reducere a poluării aerului,
solului și apelor

Obiectiv sectorial 2.4:
Domeniul: Patrimoniul istoric
și facilitățile culturale și de
recreere
Protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural, concomitent cu
diversificarea oportunităților
atractive de petrecere a
timpului liber pentru locuitorii
județului

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a județului,
menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști

Obiectiv sectorial 3.1:
Domeniul: Patrimoniul
natural, biodiversitatea
și infrastructura verde
Protejarea și
conservarea
biodiversității și
dezvoltarea
infrastructurii verzialbastre

Obiectiv sectorial 3.2:
Domeniul: Schimbări
climatice, riscuri și
reziliență la dezastre
Creșterea capacității de
prevenire și gestiune a
riscurilor, respectiv de
adaptare a județului la
schimbările climatice

Obiectiv sectorial 3.3:
Domeniul: Eficiență
energetică și energie
verde
Reducerea emisiilor cu
efect de seră, prin
promovarea eficienței
energetice și a utilizării
resurselor regenerabile

Obiectiv sectorial 3.4:
Domeniul: Deșeuri și
economie circulară
Prevenirea generării și
depozitării deşeurilor,
prin creșterea gradului
de reciclare, tratare și
valorificare în scop
energetic

Obiectiv sectorial 3.5:
Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de
poluare și a procesului
de degradare a factorilor
de mediu de pe
teritoriul județului Alba
rezultată din activități
antropice
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2.4. Coordonarea obiectivelor sectoriale cu nevoile identificate
Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 1.1:
Creșterea gradului de
conectivitate la infrastructura de
transport și la rețele de energie
și TIC, ce contribuie la localizarea
de noi firme și vizitatori

Obiectiv sectorial 1.2:
Asigurarea necesarului de forță
de muncă calificată și adaptată la
cerințele mediului de afaceri din
județ

Obiectiv sectorial 1.3:
Diversificarea și modernizarea
economiei și a serviciilor publice
prin dezvoltarea capacităților de
cercetare, inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Obiectiv sectorial 1.4:
Dezvoltarea spiritului
antreprenorial și a sectorului
IMM în vederea diversificării și
creșterii competitivității
economiei județene, cu
precădere în domeniile regionale
de specializare inteligentă

Obiectiv sectorial 1.5:

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor
prin:
prin:
prin:
Creșterea conectivității și mobilității, realizate prin (1). reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
transport inclusiv lucrările de artă conexe, și (2). modernizarea și tehnologizarea sistemului de
transport public precum și creșterea conectivității la rețele de transport și distribuție a energiei
electrice, gaze naturale și internet realizate prin (1). conectarea UAT-urilor care nu au în prezent acces
la aceste rețelei și (2). modernizarea și extinderea rețelelor în interiorul UAT-urilor.
Imbunătățirea accesului
Creșterea accesului
Creșterea accesului vizitatorilor
persoanelor și bunurilor
persoanelor la locul de muncă
la obiectivele culturale sau
acestora pe teritoriul județului,
prin navetă între localități din
naturale distribuite pe intreg
reducerea timpului parcurs
județ sau inter-județean, al
teritoriul județului.
între diverse puncte de interes,
bunurilor către piețe de
reducerea emisiilor CO2 și
desfacere interne/regionale și
Creșterea confortului în cadrul
promovarea formelor de
internaționale.
unităților de cazare și de
transport non-auto precum
alimentație, creșterea
bicicleta.
Creșterea atractivității
mijloacelor de promovare a
factorilor de amplasare
afacerilor din turism, a
Creșterea confortului în cadrul
solicitați de firme, contribuție
informațiilor ce identifică și
locuințelor și facilitarea unor
la creșterea productivității,
descriu caracteristicile valorilor
activități în cadrul gospodăriilor realizarea unui cadru
culturale și naturale.
prin utilizarea de surse de
modern/eficient de
energie, asigurarea iluminatului comunicare, promovare a
public, conectivitatea
firmelor și de acces la forme de
persoanelor interesate la rețele
formare on-line.
de comunicare, profesionale și
de cunoaștere/educare.
Abordarea integrată a resurselor umane cu deschidere către rețele de educare și formare
multisectoriale și profesionale contribuie la formarea unei noi personalități mai active în dezvoltarea
personală.
Creșterea capitalului uman și
Contribuția personalului
Creșterea gradului de
adaptarea persoanelor la
calificat la dezvoltarea firmelor
satisfacție a turiștilor prin
caracteristicile piaței de muncă; și la creșterea productivității
formarea personalului calificat
acestora;
din sectorul Ho.Re.Ca și prin
Cetățenii de diverse vârste se
accesul la informații privind
vor adapta educației
Creșterea capacității de
infrastructura de turism
internaționale bazate pe
marketing a firmelor prin
existentă în județ;
cunoaștere activă, continuă,
angajarea de personal calificat;
având acces la rețele naționale
și internaționale de surse de
Dezvoltarea resurselor umane
educație, formare și informare;
prin programe de formare.
In funcție de profesie, fiecare
cetățean poate transfera aceste
informații către comunitate
prin instituțiile din care fac
parte, sau rețele de socializare.
Realizarea parteneriatelor dintre instituții academice și de cercetare și firme private și instituții
publice în sensul modernizării unor sectoare economice și de servicii publice
Cetățenii beneficiază de
Implicarea personalului calificat
Realizarea de noi forme de
servicii publice eficiente
în producerea de aplicații de
marketing pentru servicii și
rezultate din proiecte de
interes în beneficiul sectorului
produse turistice.
cercetarea precum epublic și privat.
administrație, e-sănătate, etc.
Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, servicii de spijin, realizarea de investiții în
active legate de activități de cercetarea și inovare, activități de cercetare și inovare, digitalizarea
serviciilor, start-up în domenii TIC, infrastructura comercială pentru IMM-uri, transfer de tehnologie și
cooperare, etc
Cetățenii pot beneficia de
Creșterea gradului de
Folosirea de aplicații TIC pentru
avantajul de a-și conduce
digitalizare conduce la
dezvoltarea serviciilor de
propria afacere inclusiv
realizarea unor grupări de firme
marketing și de promovare a
coooperarea în rețea.
care prin transfer de tehnologie
traseelor și a valorilor naturale
și cooperare pot contribui la
și culturale.
diversificarea activităților de
servicii și de spijin în producție.
Dezvoltarea turistică prin deschiderea către piețe naționale și internaționale (prin aeroporturile din
vecinătate), prin realizarea de investiții în modernizarea fondului construit, de activități de
digitalizarea serviciilor, transfer de tehnologie și cooperare
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Consolidarea sectorului turistic
prin îmbunătățirea infrastructurii
de profil în zone rurale și urbane
și diversificarea serviciilor pentru
nișele cu potențial ale județului

Obiectiv sectorial 1.6:
Creșterea veniturilor fermierilor
și promovarea siguranței
alimentare, prin încurajarea unei
agriculturi bazate pe activități cu
valoare adăugată ridicată,
produse bio și lanțuri de
furnizare integrate
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Coroborat cu procesul de
Protejarea, dezvoltarea și
Turiștii beneficiază de o
îmbunătățire a utilităților
promovarea activelor turistice
varietate de posibilități de
publice, prin reabilitarea
și servicii turistice conexe;
cazare într-o varietate de zone
gospodăriilor rurale și a
cu peisaje naturale și culturale,
apartamentelor din zonele
Creșterea capacității de
în condiții de cazare și de
urbane, cetățenii au
marketing a firmelor pentru
alimentare cu nivel ridicat.
posibilitatea obținerii de
valorificarea potențialului
venituri prin închirierea de
construit și natural și de
Turiștii beneficiază de
spații pentru turiști.
dezvoltare a resurselor umane
rezultatul activităților
prin programe de formare.
implementate de sectorul
public și privat în protejarea
patrimoniului cultural și
dezvoltarea serviciilor
culturale.
Dezvoltarea dinamicii rurale cu asigurarea unor venituri stabile şi a unui standard de viaţă echitabil
pentru populaţia ocupată în agricultură, prin îmbunătăţirea sistemului de producţie în condiții de
protejare a mediului înconjurător și de protejare a calității alimentelor și a sănătății consumatorilor,
susținute de măsuri de sprijinire a tranziției digitale în agricultură
Cumpărarea de produse de
Investițiile în cercetare și
Turiști beneficiază de un cadru
calitate;
inovare cu consolidarea
integrat format din calitatea
fluxurilor de cunoștințe și a
mediului-valorile culturaleGenerarea unui venit echitabil
legăturilor dintre cercetare și
alimentație sigură, sănătoasă.
pentru familiile de fermieri;
practică;
Ridicarea capacității privind
informarea, producerea și
vânzarea produselor.

Colaborare între tinerii fermieri
și fermierii mai experimentați,
prin îmbunătățirea transferului
de cunoștințe;
Acordarea sprijinului financiar
în condiții de respectare a
normelor de reducere a
utilizării pesticidelor sau
antibioticelor.

Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 2.1:
Creșterea atractivității,
funcționalității și siguranței
spațiului public cu asigurarea de
măsuri de adaptare pentru
persoane cu dizabilități

Obiectiv sectorial 2.2:
Creșterea coeziunii sociale prin
asigurarea accesului cetățenilor,
cu precădere al celor proveniți
din comunități marginalizate și
din grupuri defavorizate, la
servicii de educație, sănătate și
sociale

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor
prin:
prin:
prin:
Creșterea atractivității și funcționalității prin reabilitarea și extinderea spațiilor pietonale și verzi în
condiții de siguranță, respect față de accesul personelor cu dizabilități, prin valorificarea patrimoniului
cultural/stil local, și protecția mediului înconjurător
Mărirea suprafaței spațiului
Creșterea interesului de
Creșterea interesului de vizitare
pietonal, al spațiilor verzi, al
localizare a firmelor, determinat
a județului, determinat de
dotărilor și facilităților de
de calitatea spațiilor publice din
calitatea spațiilor publice din
recreere adaptate vârstelor și
zonele urbane și rurale.
zonele urbane și rurale și de
persoanelor cu dizabilități, a
calitatea patrimoniului cultural.
infrastructurii de ciclism.
Implementarea drepturilor sociale prin realizarea infrastructurii de educație, de sănătate și sociale și
prin incluziune socială în condiții de respect față de valorile culturale, protecție a mediului și de
eficiență energetică.
Mărirea funcționalității și
Creșterea interesului
Accesarea serviciilor publice de
siguranței utilizării spațiilor în
instituțiilor/firmelor în condiții
sănătate în cazuri de boală sau
clădirile publice, inclusiv
de creștere a eficienței
accidente.
măsuri de adaptare pentru
energetice a clădirilor și
persoane cu dizabilități;
reducerii costurilor de operare.
Sprijin pentru educația
timpurie, pentru învățământul
primar și secundar, terțiar,
pentru educația adulților și a
membrilor din grupuri
marginalizate;

Obiectiv sectorial 2.3:

Achiziția de echipamente, active
mobile;
Digitalizarea serviciilor.

Imbunătățirea serviciilor de
îngrijire familială, în cadrul
comunității, de îngrijire pe
termen lung, de protecție
socială și de combatere a
deprivării materiale.
Creșterea numărului de abonați publici și privați, în urma modernizării infrastucturii rețelelor de apă
potabilă, canalizare, iluminat public, în condiții de eficiență a folosirii resurselor naturale și a protecției
mediului
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Modernizarea rețelelor de
infrastructură edilitară și
adaptarea lor la măsuri de
îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de
reducere a poluării aerului,
solului și apelor

Obiectiv sectorial 2.4:
Protecția și valorificarea durabilă
a patrimoniului cultural,
concomitent cu diversificarea
oportunităților atractive de
petrecere a timpului liber pentru
locuitorii județului
Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 3.1:
Protejarea și conservarea
biodiversității și dezvoltarea
infrastructurii verzi-albastre

Obiectiv sectorial 3.2:
Creșterea capacității de
prevenire și gestiune a riscurilor,
respectiv de adaptare a județului
la schimbările climatice
Obiectiv sectorial 3.3:
Reducerea emisiilor cu efect de
seră, prin promovarea eficienței
energetice și a utilizării
resurselor regenerabile
Obiectiv sectorial 3.4:
Prevenirea generării și
depozitării deşeurilor, prin
creșterea gradului de reciclare,
tratare și valorificare în scop
energetic
Obiectiv sectorial 3.5:
Reducerea surselor de poluare și
a procesului de degradare a
factorilor de mediu de pe
teritoriul județului Alba rezultată
din activități antropice

Creșterea gradului de confort
al locuințelor/gospodăriilor;
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Creșterea gradului de confort al
Creșterea gradului de confort în
spațiilor deținute de firme
exploatarea spațiilor din
private sau de instituții publice;
rețeaua Ho.Re.Ca;

Reducerea riscului de
îmbolnăvire datorat lipsei
accesului la apă potabilă și
calității apei din fântâni (zone
rurale)
Reducerea costurilor de
exploatare prin contorizare
consumurilor.
Aducerea în stare de utilizare și vizitare a clădirilor ce fac parte din lista monumentelor istorice și a
spațiilor publice deschise aferente acestora
Creșterea gradului de
Creșterea gradului de
Decizia de a alege vizitarea unor
apartenență la identitatea
atractivitate a comunităților și
zone cu valoare arhitecturală și
locală conferită de patrimoniul
implicit a deciziei de localizare a
cu evenimente culturale de
cultural tangibil și intangibil.
firmelor
calitate.

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor
prin:
prin:
prin:
Protejarea averii verzi a județului de la faza de proiectare a infrastructurii de transport, la cea de
administrare a zonelor protejate, de restaurare și de utilizare durabilă a acestora, în parteneriat cu
comunitățile locale, ONG-uri și turiștii/vizitatori.
Recreere, educare prin
Recreere, educare prin
Mărirea ofertei turistice prin
asigurarea protecției
asigurarea protecției
asigurarea continuității și
patrimoniului natural, a
patrimoniului natural, a
protecției patrimoniului natural
biodiversității și menținerea
biodiversității și menținerea
și menținerea peisajului specific
peisajului natural specific
peisajului natural specific
Capacitatea de adaptare la schimbările climatice, măsuri de prevenire și de management al riscurilor
legate de climă, cu prioritate inundații, furtuni și secetă
Cunoașterea prin măsuri de
Cunoașterea prin măsuri de
Cunoașterea prin măsuri de
sensibilizare și protecție civilă
sensibilizare și protecție civilă a
sensibilizare și protecție civilă a
a vieții și proprietăților.
vieții și proprietăților.
vieții și proprietăților.
Dezvoltarea utilizării energiei verzi în zone sau pentru funcțiuni adaptabile și contribuția județului la
tranziția către o energie nepoluantă la nivel regional și național
Reducerea gradului de saracie
energetica a locuitorilor din
zone defavorizate prin acces la
surse de energie regenerabila

Cresterea competitivitatii
Asigurarea de servicii turistice
firmelor prin reducerea
verzi - cu amprenta de carbon
costurilor cu energia dar si a
redusa
amprentei de carbon a
activitatii acestora
Gestionarea deșeurilor menajere și comerciale / industriale cu implementarea măsurilor de reducere,
sortare și reciclare pentru ridicarea calității mediului și prevenirea accidentelor privind poluarea
solului și apelor
Beneficiul unui mediu curat și
al unui risc sanitar scăzut.

Beneficiul unui mediu curat și al
unui risc sanitar scăzut.

Beneficiul unui mediu curat și al
unui risc sanitar scăzut.

Oportunități de business în
economia circulară
Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate/poluate și eliminarea riscurilor
accidentelor din surse antropice, ce pot fi amplificate prin efectele schimbărilor climatice (ploi
torențiale, furtuni)
Beneficiul unui mediu curat pe
Beneficiul unui mediu curat pe
Beneficiul unui mediu curat pe
întreg teritoriul județului.
întreg teritoriul județului
întreg teritoriul județului.
Oportunități de introducere pe
piața imobiliară a terenurilor
după decontaminarea acestora.

Obiective sectoriale
Obiectiv sectorial 4.1:
Implementarea de soluții TIC,
de implicare comunitară,
comunicare și transparentizare
pentru furnizarea de servicii
publice adaptate schimbărilor
sociale și nevoilor
comunităților locale

Răspund nevoilor cetățenilor
Răspund nevoilor firmelor
Răspund nevoilor turiștilor prin:
prin:
prin:
Folosirea de servicii și aplicații de e-sănătate, învățământ on-line pentru comunități izolate și de aplicații
personalizate/adaptate situațiilor de crize sanitare (ex. covid-19)
Dezvoltarea mijloacelorde comunicare, cu informații și moduri de comunicare personalizate pe grupuri de
vârstă și de interes privind cauze de interes public
Beneficiul primirii unor servicii
Beneficiul unor servicii publice
Accesul la politici culturale și de
publice rapide pentru situtații
rapide pentru situtații de
protecție și promovare a
de necesitate, urgență;
necesitate, urgență.
patrimoniului istoric.

22
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Beneficiul primirii unor servicii
de prim ajutor în cazuri de
sănătate;

Obiectiv sectorial 4.2:
Asigurarea resurselor umane,
financiare, logistice, tehnice și
informaționale pentru
managementul eficient al
dezvoltării județului
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Beneficiul unor servicii publice
rapide pentru situații de necesitate,
urgență.

Beneficiul primirii unor servicii
on-line pentru zone greu
accesibile.
Îmbunătățirea capacității de implementare de proiecte și de monitorizare a strategiei de dezvoltare
Accesibilitate la informații
privind implementarea
proiectelor

Accesul la inițiative ce privesc
formularea de politici ce pot
servi în procesul de luare de
decizii privind localizarea/
dezvoltarea firmelor

Accesibilitate la informații
actualizate ce susțin luarea deciziilor
de călătorie și procesul de
vizitare/consum cultural.
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2.5. Scenarii de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Pentru perioada 2021-2027, dezvoltarea județului, în baza obiectivelor formulate precum și a resurselor
financiare, tehnologice și umane disponibile, poate să răspundă nevoilor cetățenilor, firmelor și a
vizitatorilor prin inițiative și proiecte ce conturează trei scenarii posibile.
SCENARIUL

SCENARIUL 1:

DEZVOLTARE PRIN
REDUCEREA
DISPARITĂȚILOR
EXISTENTE INTRE PARTEA DE EST SI DE
VEST A JUDETULUI

DESCRIEREA SCENARIULUI ȘI PRIORITĂȚILE DE INTERVENȚIE
AFERENTE
Perspectiva din spatele acestui scenariu este aceea în care creșterea
sustenabilă a județului Alba se poate produce în principal prin
reducerea decalajelor de dezvoltare socio-economică dintre Culoarul
Mureșului, mai conectat, dens populat, urbanizat și implicit mai
atractiv pentru locuitori și investitori, respectiv partea de vest (Munții
Apuseni) și cea de est (Podișul Târnavelor) care concentrează o
populație în curs de scădere și îmbătrânire, expusă riscului de sărăcie
și excluziune.
În acest scenariu, investițiile publice de la nivelul județului vor fi
dirijate către cele două zone indicate mai sus și vor viza, în principal,
modernizarea rețelei de drumuri naționale, județene și comunale
care le traversează, extinderea rețelelor de utilități publice,
îmbunătățirea serviciilor educaționale, medicale, sociale, culturale,
dezvoltarea infrastructurii turistice, sprijinirea fermelor mici/bio,
conservarea și promovarea patrimoniului natural și construit în
sprijinul dezvoltării turismului etc.
Principalul risc asociat acestui scenariu este cel de sustenabilitate
financiară a investițiilor. Zonele respective se caracterizează printr-un
număr foarte mare de sate mici, cu densitate redusă în vatră (de tip
răsfirat sau chiar risipit în zona montană), în curs de depopulare și cu
o populație îmbătrânită. Aducerea acestora la standardele de viață
(de ex. cele edilitare) din mediul urban implică eforturi financiare
uriașe (de ex. extinderea apei și canalizării în sute de sate) și este
foarte probabil să nu aibă impactul scontat (de ex. un număr mic de
familii își vor permite plata noilor servicii, școlile modernizate vor fi
desființate din lipsa efectivelor minimale de copii etc.).

SCENARIUL

2:

DEZVOLTARE
POLICENTRICĂ, PRIN CONECTAREA SI
CONSOLIDAREA REȚELEI URBANE

Premiza de la care pleacă acest scenariu este faptul că județul Alba
nu dispune, asemenea județelor învecinate (Cluj, Sibiu, Mureș, Bihor),
de o aglomerare urbană de mari dimensiuni care să poată deservi
satisfăcător întregul județ cu oportunități de ocupare, servicii publice
și private. În acest context, județul ar trebui gândit ca un puzzle de
zone urbane funcționale dezvoltate în jurul municipiilor și orașelor
existente.
Concret, acest scenariu presupune, în principal, concentrarea
investițiilor publice în mediul urban în defavoarea celui rural, pentru
consolidarea rolului de centralitate al orașelor din județ (Alba Iulia,
Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir, Zlatna, Ocna Mureș, Abrud, Câmpeni, Teiuș),
astfel încât să acestea să atragă investiții private generatoare de
locuri de muncă, adaptate la specificul local, respectiv să poată
furniza servicii publice (educație și formare, sănătate, asistență
socială, cultură, sport, recreere etc.) pentru locuitorii lor și ai
comunelor învecinate. Unii pași în direcția acestui scenariu au fost de
altfel realizați prin master plan-urile de apă-canal și deșeuri, gândite
tot policentric, prin organizarea unor servicii publice (de ex.
ambulanță, ISU, judecătorii, spitale și ambulatorii, puncte de lucru ale
diferitelor instituții, etc.).

24
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

Principalul avantaj al acestui model de dezvoltare este constituit de
eficiența investițiilor publice și economiile de scară asociate acestora
(de ex. în loc să se reabiliteze școlile din 10 comune cu un număr mic
de elevi, se optează pentru construcția unui campus școlar în orașul
din apropierea acestora, unde copii să se deplaseze cu microbuzul, iar
unii dintre aceștia chiar să poată fi cazați).
Principalul risc asociat acestui scenariu este acutizarea fenomenului
(natural, de altfel, într-o economie de piață) de adâncire a
disparităților rural-urban. În plus, acesta va aduce satisfacția
populației din orașe, dar evidente nemulțumiri în rândul celei din
zonele rurale, unde autoritățile locale vor câștiga mai greu încrederea
și susținerea cetățenilor din comună în lipsa fondurilor de la bugetul
județean sau național pentru investiții publice noi.

SCENARIUL

3:

DEZVOLTARE
MONOCENTRICĂ, ÎN JURUL UNEI
AGLOMERĂRI URBANE COMPETITIVE PE
PLAN REGIONAL ȘI NAȚIONAL

Acest scenariu vine practic să însoțească trendul existent la nivel
județean de mai bine de două decenii, respectiv acela de concentrare
a resurselor în jurul conurbației Alba Iulia – Sebeș – Blaj (cu extensii
către Cugir și Teiuș). Premiza de la care pleacă acest scenariu este că
județul poate să recupereze decalajele de dezvoltare față de vecinii
săi (Cluj, Mureș, Sibiu, Bihor) doar prin consolidarea unui pol urban
capabil să concureze cu reședințele acestora pentru atragerea de
forță de muncă și capital, dar și pentru creșterea masei demografice
care să atragă, la rândul ei, investiții și să justifice investiții publice de
amploare realizate cu fonduri guvernamentale sau europene.
Acest scenariu implică, practic, o concentrare a investițiilor publice în
consolidarea unui zone urbane funcționale de tip conurbație, care să
cuprindă orașele Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir și Teiuș, precum și
comunele din imediata apropiere a acestora, care sunt deja antrenate
într-un proces de suburbanizare (de ex. Ciugud, Sântimbru, Galda de
Jos, Vințu de Jos etc.) – totalizând circa 150.000 de locuitori. Aceste
investiții ar viza, cu prioritate, dezvoltarea infrastructurii conective
(de ex. sisteme metropolitane de transport public, velo, noi legături
rutiere, centuri etc.), de afaceri (parcuri industriale, tehnologice,
incubatoare / acceleratoare), educaționale (consolidarea rolului de
centru universitar al municipiului Alba Iulia, dezvoltarea de
campusuri de învățământ profesional dual, a rețelei de creșe și
grădinițe în noile zone de dezvoltare), de regenerare urbană,
agrement și recreere, de locuire etc. Toate subsumate conceptului de
calitate a vieții, astfel încât această aglomerare să devină o
alternativă viabilă la orașele mai mari din regiune.
Principalul avantaj al acestui scenariu, considerat preferabil, este
efectul de concentrare al investițiilor într-un teritoriu cu o densitate
economică și demografică care conduce la creșterea impactului și a
efectelor multiplicatoare ale acestora în județ și regiune.
Implementarea unui astfel de model de dezvoltare (cunoscut în
literatura de specialitate ca teoria polilor de creștere) are șanse mici
de eșec din punct de vedere al eficienței economice (existând o
corelație clară, demonstrată matematic, între existența unei
aglomerări urbane și nivelul de dezvoltare al unui județ), însă implică
o asumare strategică și politică extrem de curajoasă, precum și
necesitatea unui parteneriat funcțional între UAT-urile vizate, bazat
pe o viziune comună de dezvoltare (preferabil transpusă și într-un
plan zonal de amenajare a teritoriului).
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CAPITOLUL 3: DIRECȚII DE DEZVOLTARE – ABORDARE SECTORIALĂ,
INTERSECTORIALĂ ȘI INTEGRATĂ
3.1. Formularea politicilor și programelor de dezvoltare
Transpunerea obiectivelor strategice și specifice de dezvoltare în proiecte finanțabile și implementabile
solicită parcurgere unui proces de formulare inițială a unui pachet coerent de politici și programe, al cărui
conținut trebuie să răspundă problematicii identificate în diagnosticului teritorial realizat în etapa
anterioară.
Pentru a ghida procesul de formulare a politicilor sectoriale și, în continuare, a programelor și proiectelor,
sunt indentificate o serie de aspecte cheie ale dezvoltării, probleme, disparități și oportunități, prezentate
pentru toate domeniile acoperite de obiectivele sectoriale. Lista politicilor sectoriale coordonate cu
obiectivele sectoriale și care răspund la atenuarea sau înlăturarea unor probleme sau disparități
teritoriale existente astăzi în județ este prezentată în continuare.
3.1.1. Politici de dezvoltare

Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la
localizarea de noi firme și vizitatori
P1.1a.
Creșterea
 Caracteristicile geologice și configurația reliefului sunt elemente ce Politica
influențează rețeaua de transport terestră, feroviară și rutieră, localitățile mobilității și accesibilității UATdin zona munților Apuseni fiind astfel mai izolate și neavând acces la rețeaua urilor la rețeaua de transport
de transport feroviar.
 Calitate drumurilor comunale este slabă, cu precădere în zona de centru- Politica P1.1b: Dezvoltarea
nord-vest a județului, lipsesc noduri multimodale, rutiere- feroviare- rețelelor de transport de
biciclete pentru cicloturism, cu preponderență în zona Alba Iulia - Sebeș – energie și a conectivității TIC
regionale
Teiuș.
 Transportul public este insuficient dezvoltat, traficul cu vehiculele personale
fiind modul de transport predominant, mai ales pe rețeaua de drumuri din
zonele urbane și din vecinătatea acestora.
 Acoperirea cu rețele de alimentare cu gaz variază între 0-71,22 % în mediul
urban și între 0-98,80 % în mediul rural. In orașele și comunele din zona
munților Apuseni nu există rețele de alimentare cu gaze naturale și există
localități parțial neelectrificate, unde la fel ca în situația alimentării cu gaz
natural, dispersarea localităților și a gospodăriilor din localitățile de munte
determină costuri de investiții inițiale specifice foarte mari.
 Zona montană din vestul județului este mai slab acoperită și cu semnal de
telefonie GSM și internet.
Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
 Resursele de muncă ale județului s-au redus în ultimii 10 ani cu aproape Politica P1.2a: Adaptarea ofertei
14%, cauzele fiind legate de migrația internă și externă a populației apte educaționale la cerințele pieței
muncii
de muncă, dar și de îmbătrânirea demografică.
P1.2b:
Promovarea
 Pondere persoanelor fără un venit lunar stabil este mare, salariații Politica
reprezentând 56% din totalul persoanelor ocupate (sub media regională învățării pe tot parcursul vieții și a
de 62% și cea națională de 60%). Salariul mediu net oferit la nivel județean mobilității forței de muncă
Politica P1.2c: Îmbunătățirea
este cu 3% mai mic decât media regională și cu 11% sub cea națională.
accesului pe piața muncii
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Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare
și adoptarea tehnologiilor avansate
P1.3-a:
Dezvoltarea
 Județul Alba este un hub important la nivel național, specializat în Politica
infrastructurii-suport
de CDI și
următoarele ramuri: componente auto, fabricarea de mașini-unelte și
transfer
tehnologic
prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului și mobilă, industria
alimentară, ceramică și materiale de construcții.
 Totuși, lipsesc sectoare economice de înaltă calificare (financiare, IT&C, Politica P1.3-b: Consolidarea
de
cercetare,
servicii suport, etc) precum și parcuri industriale (singura excepție fiind activităților
dezvoltare, inovare și transfer
cel de la Cugir), parcuri științifice și de transfer tehnologic.
 Cifra de afaceri a întreprinderilor din județ a crescut de circa 5 ori mai tehnologic
rapid decât media națională în ultimii 10 ani, dar creșterea a fost generată
aproape integral de investitorii străini instalați în județ în ultimii ani (cu
precădere Bosch și Daimler), dependența economiei județene față de
activitatea acestora fiind una foarte ridicată.
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității
economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
P1.4a:
Promovarea
 Interesul antreprenorilor s-a orientat în ultimul decenii către afacerile din Politica
domeniul transporturilor, care conduce topul înființărilor de noi firme, antreprenoriatului și a angajării pe
activităților profesionale și tehnice (consultanță, contabilitate, cont propriu
publicitate, arhitectură, inginerie etc.), agricultură și servicii de sănătate –
P1.4b:
Consolidarea
confirmând tendința de migrare a economiei județene către sectorul de Politica
competitivității, internaționalizării
servicii.
 Lipsesc serviciile suport pentru antreprenori și a incubatoarelor / și digitalizării IMM-urilor din județ
acceleratoarelor de afaceri.
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și diversificarea
serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
1.5a:
Dezvoltarea
 În contextul resurselor de care dispune, județul Alba are un potențial Politica
ridicat pentru dezvoltarea turismului rural/agroturismului, a celui sportiv infrastructurii turistice și de
(inclusiv pentru sporturi de iarnă), balnear (de sănătate și SPA), oenologic recreere
și gastronomic, cultural-istoric și religios, respectiv de agrement.
 In ciuda creșterii accesibilității județului și a existenței valorilor Politica 1.5b. Dezvoltarea și
semnificative ale patrimoniului natural și cultural, ponderea sectorului diversificarea serviciilor turistice și
HoReCa în economia județului este redusă, iar capacitatea de cazare este de recreere
dominată de pensiuni agroturistice de mici dimensiuni, amplasate mai
ales în zona Apusenilor, la care se adaugă un număr destul de restrâns de Politica 1.5c. Susținerea unei
dezvoltări durabile prin turism
hoteluri, concentrare în mediul urban.
cultural
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi bazate pe
activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
 Din perspectiva producției agricole, județul Alba a ocupat în anul 2018 Politica P1.6a: Tranziția de la o
locul 2 la nivelul regiunii Centru, însă este de remarcat volatilitatea mare agricultură de subzistență la una
a acesteia de la un an la altul, determinată de condițiile meteo, în competitivă pe piața globală
condițiile lipsei unor sisteme de irigații funcționale.
 Ocuparea în agricultură rămâne preponderent informală, mai ales în Politica P1.6b: Consolidarea și
mediul rural, ceea ce indică continuitatea practicării agriculturii de tip echilibrarea lanțurilor alimentare și
tradițional, pe loturi mici de teren din proprietate, cu mijloace tehnice promovarea produselor și a
modeste și cu rolul principal de asigurare a subzistenței pentru localnici. siguranței alimentare
 Totuși, interesul redus al tinerilor pentru domeniul agricol, ca și
îmbătrânirea populației rurale vor forța trecerea la o agricultură
modernă, bazată pe exploatații medii și mari, de tip asociativ. Sectorul
agriculturii ecologice este bine dezvoltat în județ, existând aproape 400
de fermieri, comercianți, producători și exportatori certificați.
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Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare pentru
persoane cu dizabilități
 In cadrul rețelei de localități, rolul municipiului Alba Iulia se va consolida Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
la nivel județean, alături de Blaj, Sebeș, Cugir, fiind evidentă necesitatea
întăririi rolului centrelor urbane, ce vor putea acționa ca o rețea de Politica 2.1.b. Dezvoltarea și
susținere a întregului teritoriu județean. Creșterea atractivității acestor creșterea atractivității spațiului
public în mediul rural
centre urbane va trebui susținută și prin calitatea spațiului public.
 Pentru zona rurală, fenomenul de depopulare va fi dublat de o
îmbătrânire accentuată a populației rămase, ce va conduce la declinul pe
termen lung a unor zone. Si în acest caz, calitatea spațiului public poate
contribui la îmbunătățirea imaginii localităților, în special a celor
localizate în proximitatea centrelor urbane.
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități
marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
2.2.a.
Dezvoltarea
 Există la nivelul județului spații cu destinație educațională rămase în Politica
conservare, fără a primi o nouă funcțiune de interes comunitar, precum infrastructurii și serviciilor de
și unități de învățământ fără autorizație sanitară (în principal grădinițe și educație
școli cu un număr mic de elevi din mediul rural, lipsite de alimentare cu
Politica
2.2.b.
Dezvoltarea
apă, canalizare, grupuri sanitare etc.).
 La nivelul anului 2019 în județul Alba existau 12 comune fără cabinet de infrastructurii și serviciilor de
medicină de familie, iar unele dispensare comunale funcționează în sănătate
condiții improprii. Spitalele din Cugir și Câmpeni nu sunt acreditate și
2.2.c.
Dezvoltarea
există un deficit de medici și timpi de așteptare nesatisfăcători (mai ales Politica
infrastructurii
și
serviciilor
sociale în
în unitățile de primiri urgențe).
vederea
promovării
incluziunii
și
 In ciuda numărului mare de furnizori publici și privați de servicii sociale
combaterii
sărăciei
(95), respectiv de servicii sociale licențiate (158), se manifestă deficiențe
ale sectorului public de servicii sociale din județ, legate mai ales de lipsa
acreditării serviciilor, deficitul de personal de specialitate, lipsa
strategiilor și planurilor locale în acest domeniu.
Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice
și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
2.3.a.
Creșterea
 Există localități fără acces la sistemele de alimentare cu apă și canalizare, Politica
accesibilității
la
infrastructura
și
precum și facilităţi necorespunzătoare de captare şi tratare a apei brute
serviciile
de
alimentare
cu
apă
și
și tronsoane vechi de reţele de distribuţie, conducând la avarii frecvente.
 Iluminatul public cunoaște un grad de acoperire între 55-100 % în mediul canalizare
urban și între 10- 100 % în mediul rural. Teritorial există disparități intre
2.3.b.
Creșterea
partea de vest și de est a județului. In zona Munții Apuseni procentul Politica
pentru iluminat public este de 54,35%, iar în zona de podiș a județului accesibilității la infrastructura și
serviciile de alimentare cu energie
procentul pentru iluminat public este de 97,44%.
electrică și gaze naturale
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive
de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
 Patrimoniul cultural al județului este deosebit de valoros și reprezintă o Politica 2.4.a: Conservarea și
resursă important de valorificat în scopuri turistice. Există 686 obiective valorificarea patrimoniului cultural
listate în LMI 2015, din care două monumente istorice sunt înscrise în
2.4.b.
Creșterea și
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Starea de degradare a Politica
patrimoniului construit reprezintă însă o problemă, un număr mare de diversificarea ofertei și consumului
cultural
monumente aflându-se în precolaps și colaps.
 In ceea ce privește patrimoniul intangibil, mediul rural este un exponent
al păstrării tradițiilor și meșteșugurilor, în timp ce mediul urban este mai
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curând reprezentativ pentru activități culturale de tip eveniment,
festival, târguri expoziționale, etc.
 Oferta culturală, sportivă și de recreere este importantă pentru creșterea
atractivității județului pentru locuitori și vizitatori.

Politica
2.4.c.
Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor pentru
tineret, sportive și de agrement

Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
P3.1a:
Menținerea
 Conservarea capitalului natural și a biodiversității reprezintă una din Politica
preocupările principale atât la nivel internațional, cât și la nivel național integrității și calității patrimoniului
și regional, urmărind reducerea efectelor negative datorate intensificării natural și resurselor naturale
presiunii antropice.
P3.1b.
Dezvoltarea
 De aceea tendințele în acest domeniu sunt legate de valorificarea Politica
durabilă a patrimoniului natural, deoarece consecințele pierderii infrastructurii verzi-albastre
biodiversității variază de la reducerea suprafețelor sistemelor ecologice
naturale până la distrugerea în întregime a unor tipuri de sisteme
ecologice și pierderea serviciilor pe care le furnizează.
 Lipsa planurilor de management pentru unele zone protejate duce la
imposibilitatea autorităților de mediu de a compara datele prezentate în
rapoartele de evaluare a impactului asupra mediului sau în studiile de
evaluare adecvata, cu datele privind distribuția habitatelor și speciilor de
animale și plante de interes comunitar, precum și la imposibilitatea
valorificării durabile a patrimoniului natural.
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice
 Programul European privind Schimbările Climatice constă în politici și Politica P3.2a: Managementul
reglementări la nivel UE, care contribuie, direct sau indirect, la realizarea riscurilor și al situațiilor de urgență
angajamentelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG
sau GES): cu 8% în perioada 2008-2012, comparativ cu anul de bază 1990; Politica P3.2b: Creșterea capacității
cu 20-40% până în anul 2020, față de nivelul din anul 1990; limitare cu de intervenție pentru situații de
urgență
70% pe termen lung.
 Variația de temperatură în mediul urban din ultimii 10 ani indică o
tendință de creștere (de exemplu temperatura medie anuală înregistrată
în anul 2017 în municipiul Alba Iulia fiind de 12,3 oC față de 10,9 oC în
anul 2016). Se manifestă, de asemeni, la nivelul județului, fenomene de
eroziune a solului și alunecări de teren, pericol de inundații datorate
revărsărilor naturale ale cursurilor de apă precum și din scurgerile de pe
versanți și secetă.
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile

Mare parte din fondul de locuințe are o vechime apreciabilă și deficiente Politica P3.3.a: Reducerea nivelului
majore atât în privința izolației termice cât și a eficientei energetice a de sărăcie energetică a locuitorilor
din zone defavorizate și dezvoltarea
sistemelor de producere și distribuție a agentului termic.

Valorificarea resurselor de energie regenerabilă va fi încurajată pe scară formelor de producere a energiei
largă la nivelul județului. Existența unor studii privind potențialul regenerabile pentru marca Albaenergiilor alternative în județ întocmite de CJ Alba, ALEA, ADR Centru, în Verde
parteneriat cu diverși specialiști, pot orienta viitoarele investiții; totuși,
P3.3b.
Eficientizare
sunt necesare alte studii punctuale care să evalueze nivelul de potențial Politica
pentru surse regenerabile de energie, cum ar fi cele utilizând fracțiunea energetică a clădirilor publice și
bio din deșeuri, dejecții animale, biomasa agricolă și forestieră, culturile private; clădiri/anexe cu funcțiuni
edilitare și a instalațiilor conexe
energetice, etc.
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop
energetic
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P3.4a:
Coordonarea
 Prin implementarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și, Politica
respectiv, a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în măsurilor de gestionare a deșeurilor
Județul Alba este vizată crearea unui sistem integrat și modern de pentru marca Alba-Verde
management al deșeurilor în județul Alba (colectare selectivă,
P3.4b:
Promovarea
valorificare și reciclare, tratare și eliminare; în paralel cu închiderea Politica
depozitelor de deșeuri neconforme) și care va contribui la îndeplinirea în tranziției la o economie circulară
continuare a angajamentelor din domeniul deșeurilor.
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului Alba
rezultată din activități antropice
 Emisiile de poluanți principali ai aerului au cunoscut descreșteri Politica P3.5a: Monitorizarea și
semnificative și continue ale volumelor emise în aer în ultimii ani, în îmbunătățirea calității factorilor de
principal datorita reducerii activităților industriale restructurării mediu (zgomot, aer, ape, sol)
întreprinderilor de stat și a retehnologizării cu tehnologie modernă a
Politica P3.5b. Decontaminarea și
unor unități privatizate.
 Creșterea cantității de pesticide utilizate în agricultură și lipsa de stații de reconversia terenurilor degradate
sortare, tratare, reciclare a deșeurilor din construcții și rezultate din /poluate
demolări au un potențial impact negativ asupra calității solurilor.

Lista Politicilor sectoriale în coordonare cu Obiectivul Sectorial 4.1, 4.2
Probleme identificate și/sau oportunități de dezvoltare
Politici sectoriale
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii
publice adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
P4.1a:
Digitizarea
 Perioada 2021-2027, prin schimbarea paradigmei de management Politica
descentralizat la nivelul Regiunii Centru, oferă Consiliul Județean Alba adminisitrației locale și a serviciilor
șansa rezolvării aspectelor de accesibilitate și mobilitate pe întregul publice oferite de aceasta
teritoriu județean, asigurând fluxul de persoane/turiști și bunuri către
P4.1b.
Consolidarea
toate zonele urbane și rurale aparținătoare, prin investiții de capital Politica
cooperării teritoriale, a celei între
prin fonduri europene, proces început în perioada 2007-2013.
 Aceasta va solicita un grad ridicat de tehnologizare a direcțiilor administrația locală și actorii
promovarea
Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate, în special în sectoare relevanți,
precum stocarea informațiilor, a datelor și proceselor de lucru și forme transparenței și integrității la nivel
de perfecționare personalului existent prin programe de schimb de instituțional
experiență cu partenerii externi ai județului.
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al
dezvoltării județului
P4.2a:
Dezvoltarea
 Unități administrativ teritoriale – comune, aflate în zone montane, cu Politica
necesare
unei
o masă demografică redusă nu au resurse suficiente să genereze resurselor
susținere pentru proiectele dezvoltării comunității, făcând astfel administrații locale performante
posibilă continuarea existenței disparităților privind calitatea vieții și
Politica
P4.2b.
Îmbunătățirea
dezvoltarea economică.
 Organizarea aparatului Consiliului Județean pentru implementarea și capacității de implementare și
monitorizarea implementării Strategei de Dezvoltare a Județului Alba monitorizare a politicilor publice /
pentru perioada 2021-2027 va trebui să ia în considerare și susținerea proiectelor de dezvoltare
capacității acestor UAT în implementarea propriilor proiecte.
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3.1.2. Programe coordonate cu obiectivele si politicile de dezvoltare

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 1
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei
județului
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce
contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UATurilor la rețeaua de transport

Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de transport de
energie și a conectivității TIC regionale

Programe
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze
conectivitate națională/regională: Reabilitarea drumurilor naturale: Conectarea la rețeaua de gaze naturale a UATnaționale aflate în stare tehnică rea; finalizarea lucrărilor la urilor neracordate
rețeaua de autostrăzi și realizarea de noi conexiuni la acestea;
modernizare drumuri județene cu acces direct în rețeaua Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică:
națională
Modernizarea sistemului de stocare și transport al energiei
electrice (linii, stații de transformare etc.) și electrificarea
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean localităților neracordate la rețea
și local: Reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor
județene și locale și a lucrărilor de artă conexe (poduri, Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații: Extinderea
podețe), cu precădere a celor care fac legătura cu județele infrastructurii broadband în județ
învecinate și cu rețeaua TEN-T rutieră
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură:
Creșterea mobilității prin construcția / completarea
variantelor de ocolire/șosele de centură a orașelor
Program 1.1a-4: Noduri multimodale: Dezvoltarea capacității
de transfer intermodal (de ex. facilități de tip Park&Ride și
Bike&Ride la intrarea în orașe, în proximitatea stațiilor de cale
ferată etc.)
Program 1.1a-5: Transportul alternativ: Dezvoltarea
infrastructurii de ciclism (piste, parcări, sisteme de tip Bike
Sharing) în special în zonele de interes turistic și în zonele cu
navetism intens; extinderea și modernizarea rețelei de
trotuare și alei pietonale; dezvoltarea infrastructurii de
micromobilitate (de ex. trotinete electrice); amenajarea unor
străzi sub forma de coridoare de mobilitate urbană durabilă
Program 1.1a-6: Transportul public: Modernizarea și
extinderea sistemului de transport public, cu precădere la
nivelul zonelor metropolitane și zonelor urbane funcționale
ale orașelor (modernizare și eficientizare energetică flotă,
sisteme de e-ticketing, monitorizare GPS, stații de transport
public intermodale și cu sisteme de informare dinamică a
pasagerilor, benzi dedicate pentru autobuze etc.) – în
conformitate cu PMUD actualizarea programului județean de
transport persoane prin curse regulate, inclusiv în vederea
acomodării de noi trasee metropolitane
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar:
Modernizarea infrastructurii de transport feroviar pentru
creșterea traficului de călători și marfă (linii și stații de cale
ferată)
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Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei
educaționale la cerințele pieței muncii

Program
1.2a-1:
Învățământul
superior: Dezvoltarea de noi produse
educaționale la nivelul universităților, în
parteneriat cu companiile din județ;
monitorizarea inserției studenților după
finalizarea studiilor
Program
1.2.a-2:
Învățământ
profesional
(dual)
și
tehnic:
Reabilitarea, modernizarea și dotarea
liceelor cu profil tehnologic, în vederea
înființării
unor
campusuri
de
învățământ dual (inclusiv internate,
cantine, ateliere și laboratoare școlare;
înființarea de noi clase de învățământ
profesional în sistem dual în parteneriat
cu agenții economici; acordarea de
granturi pentru agenții economici
implicați în învățământul dual;
adaptarea curriculumul la cerințele
mediului de afaceri; derularea de stagii
de practică și ucenicie în companii,
inclusiv formarea mentorilor etc.

Politica P1.2b: Promovarea învățării
pe tot parcursul vieții și a mobilității
forței de muncă
Programe
Program 1.2.b-1: Învățarea pe tot
parcursul
vieții:
Dezvoltarea
competențelor pentru specializare
inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat; derularea de programe
de formare în rândul adulților, cu
accent pe obținerea unei calificări
cerute pe piața muncii; crearea de noi
mecanisme de recunoaștere a
cunoștințelor
și
competențelor
dobândite pe căi non-formale și
informale
Program 1.2b-2: Mobilitatea forței de
muncă: realizarea de studii privind
deficitul real de forță de muncă și
migrația
sezonieră;
stimulente
financiare pentru relocarea din zone cu
șomaj ridicat în zone cu deficit de forță
de muncă, dar și pentru retenția și
ocuparea miganților sezonieri

Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului
pe piața muncii

Program 1.2.c-1: Integrare socioprofesională a persoanelor inactive sau
ocupate informal: servicii de informare,
consiliere, orientare; mediere, plasare și
activare pe piața muncii; formare
profesională / ucenicie la locul de muncă
/ stagii / programe de pregătire;
evaluare și certificare a competențelor
dobândite în context informal și nonformal; acompaniere socio-profesională;
echipe mobile de identificare, îndrumare
și sprijin a integrării pe piața muncii
pentru persoanele provenind din grupuri
dezavantajate; organizarea de burse de
locuri de muncă, caravane de recrutare
etc.
Program 1.2.c-2: Asigurarea echiibrului
dintre viața profesională și personală a
angajaților: sprijinirea angajatorilor
pentru amenajarea de spații de
supraveghere și îngrijire a copiilor la
locul de muncă; implementarea de
scheme de program flexibil

Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de
cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare,
transfer tehnologic
dezvoltare, inovare și transfer tehnologic
Programe
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart: Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic:
Înființarea și dezvoltarea de parcuri industriale, Dezvoltarea parteneriatelor public-privat, centre de
tehnologice și smart, cu precădere în domeniile cercetare și mediul academic; sprijinirea clusterelor
existente la nivel regional; oferirea de servicii suport pentru
regionale de specializare inteligentă
cercetarea aplicativă și valorificarea rezultatelor acesteia în
Program 1.3a-2: Infrastructura CDI: Crearea / dezvoltarea piață (inclusiv brevetare); sprijinirea înființării și dezvoltării
infrastructurii de CDI de la nivelul universităților și a start-up-urilor și spin-off-urilor inovative în domeniile
institutelor / stațiunilor de cercetare din județ; crearea / regionale de specializare inteligentă; participare activă a
actorilor județeni din sectorul CDI la rețele de cunoaștere și
dezvoltarea infrastructurii de CDI de la nivelul IMM-urilor
inovare;
Program 1.3b-2: Competențe: Derularea competențelor de
la nivelul personalului in organizații de CDI în domeniile
specializare inteligentă, tranziție industrială, antreprenoriat

Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității
economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
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Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării Politica
P1.4b:
Consolidarea
competitivității,
pe cont propriu
internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din județ
Programe
Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri: Dezvoltarea Program 1.4b-1: Tehnologizare: sprijinirea adoptării de
centrelor/incubatoarelor de afaceri și a altor structuri de tehnologii avansate de producție care să crească
sprijinire a start-up-urilor (de ex. spații de coworking, hub-uri de productivitatea muncii; creșterea nivelului de robotizare
business, rețele de venture / seed-funding, business angels
etc.);
Program 1.4b-2: Digitalizare: acordarea de vouchere IMMurilor pentru accesarea de servicii de identificare a celor mai
Program 1.4a-2: Sprijin antreprenorial: Derularea de programe bune soluții cu sprijinul Hub-urilor Inovative Digitale;
de formare a competențelor antreprenoriale, tutorat / achiziționarea de licențe și de servicii de tip software-as-amentorat, asistență și consiliere etc; acordarea de granturi service; instruiri pentru angajați în utilizarea noilor
pentru inițierea de noi afaceri; furnizarea de servicii de tehnologii
asistență și consultanță post-înființare; organizarea de
evenimente de promovare a antreprenoriatului local; sprijinire Program 1.4b-3: Internaționalizare: sprijinirea participării
măsuri de digitalizare; acordarea de facilități fiscale de către companiilor din județ și a produselor realizate de acestea la
autoritățile locale, în baza unor scheme locale de mininis, târguri și expoziții din străinătate; promovarea, inclusiv în
pentru companiile care creează noi locuri de muncă.
mediul online, a produselor ”Made in Alba” pe piețele
externe; organizarea de manifestări expoziționale și misuni
de afaceri la nivel județean; încheierea de protocoale de
colaborare între actorii județeni și consulate, ambasade,
camere de comerț bilaterale.

Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și
diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
Politica
1.5a:
Dezvoltarea
infrastructurii turistice și de recreere

Program 1.5a-1: Infrastructură-suport
pentru turism și agrement: Dezvoltarea
și modernizarea infrastructurii turistice
și de recreere (trasee cicloturistice, linii
de cale ferată turistică, domenii
schiabile, trasee montane, baze de
tratament, sisteme de semnalizare și
informare turistică, centre de vizitare
etc.); amenajarea de noi facilități de
agrement (de ex. zone de picnic,
relaxare, practicare a sportului etc.) și
reabilitarea celor existente;
Program
1.5a-2:
Infrastructura
HORECA: Susținerea inițiativelor private
în dezvoltarea sectorului HORECA;
Program 1.5a-3. Infrastructura pentru
agroturism: Susținerea proprietarilor
din mediul rural în reabilitarea
infrastructurii de cazare; promovarea
produselor locale, inclusiv a celor
gastronomice
Program 1.5a-4: Formare continuă:
Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
pentru creșterea capacității de
management a operării și întreținerii în
mod durabil a infrastructurii turistice și
de recreere

Politica
1.5b.
Dezvoltarea
și
diversificarea serviciilor turistice și de
recreere
Programe
Program 1.5b-1. Atracții și experințe
turistice: Inventarierea și introducerea
în circuitul turistice de noi obiective;
diversificarea și consolidarea gamei de
produse / pachete turistice pentru
creșterea duratei sejurului și reducerea
sezonalității
Program 1.5b-2: Promovare turistică:
participarea la târguri și expoziții de
profil din țară și străinătate;
coordonarea șii eficientizarea activității
centrelor de informare și promovarea
turistică; consolidarea prezenței online
a ofertei turistice a județului; formarea
unei rețele profesioniste de ghizi
turistici; elaborarea și distribuirea de
materiale de promovare; cooperarea cu
bloggeri și influenceri din domeniu;
organizarea unor evenimente-magnet
pentru vizitatori și turiști etc.

Politica 1.5c. Susținerea unei dezvoltări
durabile prin turism cultural

Program 1.5c-1. Trasee culturalturistice: Realizarea, modernizarea și
exploatarea de rețele și trasee cultural
turistice; conectarea de itinerarii
culturale tematice din județul Alba la
trasee similare la nivel regional,
național,
european/internațional;
includerea monumentelor istorice și a
peisajelor culturale în traseele realizate
de operatorii de turism
Program 1.5c-2. Servicii de informare:
Dezvoltarea de servicii și infrastructură
de informare despre oferta culturală
locală și regională și valorile de
patrimoniu care se pot constitui în
repere turistice

Program 1.5b-3: Cooperare: susținerea
înfințăriii și operaționalizării structurilor
asociative ale actorilor din domeniul
turismului și HORECA; încheierea de
acorduri de cooperare cu județele din
jur pentru promovarea unor trasee și
produse turistice integrate
Program 1.5b-4: Formare continuă:
Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
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pentru dezvoltarea și creșterea
capacității profesionale în servicii și
promovare turism

Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi
bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la
una competitivă pe piața globală

Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor
alimentare, promovarea produselor și a siguranței
alimentare

Programe
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă: Modernizarea și Program 1.6b-1: Colectare, depozitare și procesare:
dezvoltarea fermelor; Investiții în activele fizice ale exploatații investiții în noi capacități de colectare, depozitare (inclusiv
agrozootehnice (utilaje și echipamente, clădiri, instalații de frigorifice) și procesare a produselor agricole
producere a energiei regenerabile, digitalizare etc.) în vederea
sporirii performanțelor tehnico-economice în fermele de Program 1.6b-2: Comercializare: Reabilitarea și
dimensiuni medii din sectorul vegetal și animal; Acordarea de extinderea piețelor agro-alimentare și a târgurilor;
sprijin financiar pentru asigurarea unui venit echitabil al înființarea de piețe de gross
fermierilor
Program 1.6a-2: Agricultura ecologică: Măsuri pentru
dezvoltarea durabilă a fermelor mici, în măsura în care acestea
oferă produse sigure, de calitatate ridicată, prin metode care
iau în considerare cerințele de protecția mediului. Integrarea
mediului în politicile sectoriale și de dezvoltare cheie ale PAC
oferă sprijin micilor producători prin plățile directe și măsurile
de susținere a prețurilor produselor eco/bio; Realizarea de
investiții de protecție a culturilor la schimbări climatice/
situații de urgență (ex. sisteme de irigații)

Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și
cooperare: Sprijnirea înființării și funcționării structurilor
asociative (grupuri de producătorii, cooperative agricole,
asociații de producători etc.); dezvoltarea și accesibilizarea
serviciilor de consultanță agricolă; oferirea de servicii de
informații și consiliere antreprenorială

Program 1.6a-3: Agricultura plurifuncțională: Susținerea
intervențiilor în conservarea elementelor vitale ale
biodiversității (floră, faună, sol, aer, apă) prin exploatarea
sustenabilă, durabilă, printr-o agricultură ecologică care să
asigurare păstrarea agroecosistemelor; armonizarea funcțiilor
sociale și culturale ale spațiului rural prin legătura cu
agricultura sănătoasă; producerea de materii prime
energetice; sporirea capitalui turistic, prin păstrarea și
înfrumusețarea patrimoniului peisagistic; creșterea numărului
de persoane ocupate în agricultură, în perioade mai lungi de
timp pe parcursul anului agricol.
Program 1.6a-4: Agricultura biotehnologică: Încurajarea
asimilării unor rezultate științifice concretizate în extinderea
culturilor cu plante modificate genetic. În privința funcției
energetice a agriculturii biotehnologice se recomandă
extinderea unor culturi modificate genetic (soia, porumb,
rapiță, bumbac) care vor contribui la eficientizarea economică
a fermelor agricole.
Program 1.6a-5: Agricultura conservativă: Susținerea
activităților ce au în vedere conservarea biodiversității,
ameliorarea și înfrumusețarea peisajului și în mod deosebit a
resurselor, primordial-solul și apa; Creșterea performanței
tehnice a fermelor existente în zone și arii protejate NATURA
2000, prin măsuri financiare și fiscale.

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 2
Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură creșterea calității vieții
în zonele urbane și rurale ale județului
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Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare
pentru persoane cu dizabilități
Poltica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului
public în mediul rural

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Programe
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale: Investiții
în amenajarea și reabilitarea zonelor pietonale, de tip
shared-space, piețelor și scuarurilor, cu precădere de la
nivelul centrelor istorice

Program 2.1.b-1. Centre civice: Amenajarea spațiilor publice în
zona rurală/ centre civice (mobilier stradal, spații verzi /
scuaruri, panouri de informare, iluminat arhitectural, clădiri
publice, spații degradate/abandonate etc.);

Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate /
subutilizate: Reconversia terenurilor degradate /
abandonate / subutilizate (de ex. foste unități militare) în
spații verzi, de recreere, agrement

Program 2.1.b-2: Parcuri/ locuri de joacă: Amenajarea de
locuri de joacă pentru copii în afara incintelor unităților de
învățământ

Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit:
Reabilitarea, plantarea și mobilarea spațiilor dintre blocuri
pentru locuri de odihnă, socializare și de joacă pentru copii;
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele
istorice: Implementarea de programe de refațadizare a
clădirilor din zonele istorice (exceptând clădirile de
patrimoniu), prin politici coercitive (supraimpozitare) și
stimulative (granturi, reduceri de impozite).
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii
sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din
comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.a. Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor de
educație

Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii
și serviciilor de sănătate

Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii
și serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii și combaterii
sărăciei

Programe
Program 2.2.a-1: Învățământ
antepreșcolar și preșcolar:
Construcția, extinderea,
reabilitarea, modernizarea și
dotarea creșelor și grădinițelor
(inclusiv locuri de joacă și activități
în aer liber, materiale
educaționale); dezvoltarea de
servicii complementare pentru
copii (ludoteci, centre joacă etc.)
Program 2.2.a-2: Învățământ
primar, gimnazial și liceal:
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea școlilor primare,
gimnaziale și a liceelor (inclusiv
laboratoare, săli și terenuri de
sport, sisteme de securitate etc.);
extinderea și dezvoltarea
programelor after-school;
extinderea și modernizarea flotei
de transport școlar; acordarea de
burse de merit și de performanță;

Program 2.2.b-1: Asistență medicală
spitalicească: Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea spitalelor
județean, municipale și orășenești,
precum și a celui monospecialitate
(pneumoftiziologie); acordarea de
stimulente financiare pentru atragerea
de medici specialiști; prevenirea și
combaterea infecțiilor intraspitalicești;
reconversia unor secții în regim de
spitalizare acuți în secții de cronici,
reabilitare, recuperare și îngrijiri paliative
Program 2.2.b-2: Asistența medicală în
regim ambulatoriu: Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriilor integrate spitalelor
Program 2.2b-3: Asistența medicală
primară și screening: Înființarea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea
dispensarelor umane / cabinetelor de
medicină de familie; extinderea rețelei și
sprijinirea activității centrelor de
permanență; înființarea de centre de

Program 2.2.c-1: Comunități
marginalizate (DLRC): Înființarea de GALuri în zonele urbane și rurale cu
comunități marginalizate; elaborarea și
implementarea strategiilor de dezvoltare
de locală în cadrul mecanismului DLRC
(infrastructură socială, sportivă,
educațională, de agrement, turistică,
incluziune socială); înființarea și
finanțarea de echipe integrate de
asistenți sociali, asistenți medicali
comunitari, îngrijitori pentru persoane
vârstnice, mediatori școlari, consilieri de
ocupare etc.; reglementarea așezărilor
informale; oferirea de soluții de locuire
post-dezastru.
Program 2.2.c-2. Protecția
copiilor/adolescenților în risc de sărăcie
și excluziune: Sprijinirea familiilor
monoparentale, cu precădere a mamelor
singure (vouchere pentru before și afterschool, activități de weekend etc.);
înființarea, modernizarea, extinderea,
echiparea centrelor de zi pentru copii și
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Program 2.2.a-3: Învățământ
superior: Dezvoltarea
infrastructurii universitare (spații
de curs, de cercetare, de cazare și
masă, de practicare a sportului și
de petrecere a timpului liber
pentru studenți); internaționalizare
și atragere de studenți străini;
servicii de consiliere, mentorat,
orientare profesională pentru
studenți; acordarea de burse și alte
forme de sprijin pentru studenții cu
venituri reduse; încheierea de
parteneriate între licee și
universități pentru atragerea de
studenți și sprijinirea pregătirii
acestora, îndrumare pentru elevi și
părinți.
Program 2.2a-4: Digitalizarea
educației: Dotarea cu tehnică de
calcul și programe infomatice a
unităților de învățământ și a
elevilor proveniți din familii cu
venituri reduse; realizarea de
platforme pentru desfășurarea de
cursuri on-line pentru toate
formele de educație;
interconectarea bazelor de date și
dezvoltarea resurselor
educaționale deschise
Program 2.2.a-5: Calitatea actului
educațional: Dezvoltarea
competențelor cadrelor didactice,
cu precădere în domeniul educației
timpurii, a educației incluzive, a
celei digitale, a implementării de
noi metode de predare etc.;
sprijinirea mobilităților
internaționale Erasmus;
dezvoltarea și implementarea
curriculumului la decizia școlii;
dezvoltarea resurselor
educaționale deschise etc.;
dezvoltarea rețelei de centre de
excelență
Program 2.2.a-6: Asistență
educațională: programe de
informare, consiliere și orientare
profesională pentru elevi, respectiv
de educație parentală; extinderea
rețelei de cabinete de logopedie și
de consiliere psihopedagogică.
Progam 2.2.a-7: Combaterea
segregării și abandonului:
Dezvoltarea de mecanisme de
avertizare, prevenire și combatere
a abandonului școlar și a segregării
(formare cadre didactice, mediatori
școlari, campanii de conștientzare,
planuri de intervenție); dezvoltarea
programelor Școală după Școală și

screening și derularea de programe de
screening, diagnosticare și tratament
precoce, mai ales în cazul grupurilor
vulnearabile; acordarea de stimulente
pentru atragerea și retenția medicilor de
familie, cu precădere în zonele rurale mai
greu accesibile.
Program 2.2b-4: Asistența medicală
comunitară: Extinderea rețelei de
mediatori sanitari și asistenței medicali
comunitari, cu precădere în zonele cu o
pondere ridicată a persoanelor provenite
din grupuri defavorizate;
Program 2.2.b-5: Asistența medicală
școlară: extinderea rețelei de cabinete
de medicină școlară, inclusiv a celor
stomatologice; modernizarea și dotarea
cabinetelor existente în școli; recrutarea
de personal sanitar pentru
funcționalizarea rețelei de medicină
școlară; derularea de programe de
nutriție pentru combaterea obezității
infantile;
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de
urgență: Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea unităților /
compartimentelor de primire a
urgențelor; extinderea rețelei de unități
SMURD și SAJ și dotarea corespunzătoare
a acestora; recrutarea de personal
medical pentru serviciile de urgență,
inclusiv prin acordarea de stimulente.
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății:
Dezvoltarea și implementarea unor
soluții de e-sănătate și tele-medicină, cu
precădere la nivelul zonelor rurale izolate
și slab populate, care nu sunt
corespunzător deservite de asistența
medicală privată.
Program 2.2.b-8: Formarea continuă a
personalului medical

adolescenți în risc de separare de părinți,
inclusiv pentru cei cu tulburări de
comportament; programe de participare
a copiilor săraci la tabere sportive, de
creație; serrvicii integrate pentru tinerii
care părăsesc sistemul de protecție
specială (consiliere, orientare în carieră,
dezvoltare personală, subvenționare
chirie etc.); consiliere și îndrumare
pentru părinți
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor
vârstnice: extinderea rețelei de centre de
zi pentru vârstnici / cluburi de pensionari
și de servicii de terapie ocupațională;
promovarea de măsuri de îmbătrânire
activă – voluntariat, activități intergeneraționale; derularea de cursuri de
alfabetizare digitală a vârstnicilor și de tip
”Academia vârstei a treia”; extinderea
serviciilor de îngrijire la domiciliu a
persoanelor dependente și cu venituri
reduse, în PPP etc.
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor
(inclusiv copii) cu dizabilități: extinderea
și formarea continuă a rețelei de asistenți
personali profesioniști; dezvoltarea unei
rețele de centre de zi și de centre de tip
Respiro pentru persoanele cu dizabilități;
înființarea de echipe mobile pentru
îngrijirea pe termen lung a persoanelor
cu dizabilități , inclusiv a celor fără
capacitate de exercițiu, în comunitate;
implementarea unor pachete integrate
de ocupare a persoanelor cu dizabilități
(evaluare abilități, burse de locuri de
muncă, identificare angajatori,
acompaniere pre și post-angajare etc.);
dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi
pentru copii cu dizabilități, fixe și mobile;
derularea de cursuri pentru dezvoltarea
abilităților parentale ale părinților de
copii cu dizabilități; construcția /
reabilitarea și dotarea locuințelor
protejate pentru adulții cu dizabilități
Programul 2.2.c-5: Protecția altor
grupuri vulnerabile: dezvoltarea
serviciilor sociale pentru victimele
traficului de persoane și ale violenței
domestice (centre de cazare, locuințe
protejate, vouchere de chirie, consiliere
psihologică, juridică și profesională,
sprijin material); reabilitarea persoanelor
dependente de alcool și droguri (servicii
de zi); integrarea socio-profesională a
persoanelor eliberate din penitenciare;
dezvoltarea de servicii sociale integrate
pentru persoanele fără adăpost
(adăposturi de noapte, primire în regim
de urgență, cantine sociale, igienă,
echipe mobile în stradă etc.)
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Masă Caldă; acordarea de sprijin
financiar și material pentru
rechizite, îmbrăcăminte cazare,
masă și transport pentru copiii și
elevii proveniți din grupuri
defavorizate; derularea de
programe remediale (pregătire
suplimentară, A Doua Șansă)
pentru elevii cu performanțe
modeste și pentru cei care au
părăsit timpuriu școala; transportul
gratuit al elevilor navetiști; alte
programe de sprijin; accesibilizare
spații educaționale pentru copiii cu
dizabilități; sprijinirea accesului și
participării la educați a copiilor cu
CES și a celor cu dizabilități
(mentorat, peer-learning, formare
cadre didactice, materiale suport,
tehnici de predare-învățare etc.)

Program 2.2.c-6: Locuire socială și
pentru tineri/specialiști: Construcția /
achiziția și reabilitarea de locuințe
sociale; construcția de locuințe ANL și
pentru specialiști; acordarea de terenuri
gratuite pentru construcția de locuințe
de către tineri
Program 2.2c-7: Combaterea deprivării
materiale: suport material (hrană,
produse de igienă, îngrijire a copiilor);
pachete de sprijin școlar (rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte); programe
de tip masă caldă;
Program 2.2.c-8: Incluziunea socială a
tinerilor: dezvoltarea rețelei de voluntari
/ lucrători de tineret; înființarea unei
rețele de centre / cluburi de tineret;
implementarea de pachete integrate de
măsuri de sprijin a tinerilor, personalizate
la nevoile acestora; stimularea
anteprenoriatului în rândul tinerilor;
implementarea de pachete integrate de
formare de competențe și ocupare a
tinerilor.

Progam 2.2.a-8: Educație prin
cultură: Realizarea de programe de
educație culturală ca ofertă în
cadrul sistemului de învățământ și
corelativ a sistemului de formare
profesională, facilitarea dobândirii
competențelor creative pentru
reducerea ratei de abandon școlar
timpuriu, încheierea unor
parteneriate intersectoriale pentru
realizarea de proiecte-pilot de
ucenicie și formare profesională în
meșteșugurile și ocupațiile
tradiționale și în alte domenii ale
patrimoniului cultural

Program 2.2.c-9: Creșterea capacității
sectorului de servicii sociale: elaborarea
si reglementarea cadrului de finantare a
serviciilor sociale, inclusiv a
metodologiilor si procedurilor care
vizeaza finantarea transparenta si
eficienta a serviciilor și gestiunea
intergrata a datelor cu privire la serviciile
sociale; consolidarea dialogului dintre
autoritatile judetene pe de o parte și
furnizorii de servicii sociale cu implicarea
mediului universitar si a beneficiarilor in
vederea elaborarii unor mecanisme de
finantare durabile; consolidarea
capacitatii beneficiarilor si actorilor
relevanti din sector de a participa la
planificarea, gestiunea și evaluarea
serviciilor sociale din comunitate;
formarea continuă a personalului din
domeniul serviciilor sociale

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și
serviciile de alimentare cu apă și canalizare

Politica 2.3.b. Creșterea accesibilității la infrastructura și
serviciile de alimentare cu energie electrică și gaze naturale

Programe
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă: Extinderea și
reabilitarea surselor de apă, în vederea asigurării viabilității și
a protecției acestora; construcția și reabilitarea conductelor
de aducțiune, a stațiilor de tratare, a sistemelor de pompare a
apei potabile, a rețelelor de distribuție, a branșamentelor și a
sistemelor SCADA și de contorizare a consumului

Program 2.3.b-1. Iluminat public: Extinderea rețelelor de
iluminat public în zonele deservite / de dezvoltare viitoare și
modernizarea acestora (corpuri de iluminat eficiente
energetic, rețea electrică, stâlpi, accesorii etc.)
Program 2.3.b-2. Extindere, modernizare, reabilitare rețele
de distribuție energie electrică: Extinderea rețelelor de
distibuție a energiei electrice în zonele nedeservite / de
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Program 2.3.a-2. Canalizare: Construcția / reabilitarea
stațiilor de pompare a apelor uzate, a conductelor de refulare
și colectoarelor, inclusiv realizarea de noi racorduri

dezvoltare viitoare; construcția și modernizarea posturi de
transformare; trecerea în subteran a liniilor aeriene în zonele
urbane; înlocuirea stâlpilor, a liniilor electrice etc.

Program 2.3.a-3. Stații de epurare: Construcția de noi stații
de epurare și reabilitarea / modernizarea celor existente,
inclusiv a instalațiilor pentru tratarea nămolului,

Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele
de distribuție a gazelor naturale: Extinderea rețelelor de
distribuție în localitățile nedeservite și realizarea de noi
branșamente; reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
distribuție a gazelor naturale existente

Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților
atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Politica 2.4.a. Conservarea și
valorificarea patrimoniului cultural

Politica 2.4.b. Creșterea și
diversificarea ofertei și consumului
cultural

Politica 2.4.c. Dezvoltarea
infrastructurii și serviciilor pentru
tineret, sportive și de agrement

Programe
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit:
Protecția, conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a monumentelor
istorice; introducerea în circuitul
cultural /turistic a patrimoniului
construit și a construcțiilor și spațiiilor
adiacente inclusiv mobilier, colecții de
artă, etc; reglementarea urbanistică
corespunzătoare a zonelor construite
protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din
județ, achiziția unor clădiri de
patrimoniu, restaurarea și integrarea lor
în circuitul cultural
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil:
Protejarea și dezvoltarea patrimoniului
cultural mobil - bunuri cu valoare
istorică, arheologică, documentară,
etnografică, artistică, ştiinţifică şi
tehnică, literară, cinematografică,
numismatică, filatelică, heraldică,
bibliofilă, cartografică şi epigrafică
Program
2.4.a-3.
Patrimoniul
intangibil: Salvgardarea, protejarea și
punerea în valoare a patrimoniului
cultural imaterial, inclusiv identificarea
de noi valori culturale; (folclor,
meșteșuguri, datini și obiceiuri, muzică,
gastronomie etc.);

Program
2.4.b-1.
Reabilitarea
infrastructurii culturale: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin reabilitarea
și echiparea a spațiilor culturale (muzee,
biblioteci, case de cultură, centre și
cămine culturale, săli de spectacol etc.)
Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi în
infrastructura culturală: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin construirea
unor spații adecvate pentru activitățile
culturale, susținerea amenajării unor
zone culturale în aer liber și în spații
neconvenționale,
crearea
unei
infrastructuri mobile

Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru
sport și tineret: Dezvoltarea de noi baze
sportive și completarea infrastructurii
sportive
existente
(săli
multifuncționale, bazine de înot,
terenuri de sport sintetice, piste de
alergare, de role, de skateboard, fitness
în aer liber etc.);
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive
și activități pentru tineret: Organizarea
de evenimente și întreceri sportive,
activități de recreere și agrement
pentru tineret (tabere, drumeții, etc.)

Program 2.4.b-3. Ofertă culturală:
Susținerea și promovarea creației
culturale și artistice contemporane,
dezvoltarea și diversificarea ofertei
specifice muzeelor, finanțarea activității
curente și a proiectelor instituțiilor de
cultură din subordinea administrației
locale; finanțarea nerambursabilă, pe
baza competitivă, a sectorului cultural
independent și a industriilor creative,
diversificarea ofertei culturale a
așezămintelor culturale în raport cu
nevoile actuale ale comunităților locale
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii:
Integrarea culturii județului Alba în
circuitul național și european de valori,
susținerea participării actorilor culturali
locali la evenimente naționale și
internaționale,
organizarea
unor
evenimente culturale de impact la nivel
euroregional, național și internațional,
promovarea eficientă, inclusiv în mediul
online a unui calendar cultural integrat
al județului.
Program 2.4.b-5. Cultele religioase:
Sprijinirea financiară a cultelor
religioase pentru reabilitarea și
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întreținerea lăcașurilor de cult;
realizarea de construcții religioase
Program 2.4.b-6: Educație și formare
continuă: Realizarea de cursuri și
ateliere de lucru pentru dezvoltarea
capacității de implementare de servicii
culturale, sportive și de agrement

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 3
Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a județului,
menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști

Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității
patrimoniului natural și resurselor naturale

Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Programe

Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor
naturale protejate: Evaluarea riguroasă/expertizarea
impactului de mediu local și cumulat la proiectele/planurile în
desfășurare ținând cont de prevederile planurilor de
management ale ANP, respectiv de obiectivele de conservare a
ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de
management. Implementarea PM a ariilor naturale protejate
(ANP) prin actualizarea planurilor de amenajare a teritoriului,
a planurilor de dezvoltare, a planurilor urbanistice generale și
a oricăror altor planuri de exploatare/utilizare a resurselor
naturale din ariile naturale protejate, prin armonizarea cu
prevederile planurilor de management, precum și a posibilității
de cadastrare a ANP pentru definirea limitelor acestora, după
caz.
Program 3.1a-2: Educație și informare în domeniul
patrimoniului natural: Realizarea unui plan anual de informare
și de implicare a cetățenilor în activități de cunoaștere și
protejarea a naturii;

Program 3.1b-1: Creșterea conectivității ecologice a
localităților: Îmbunătățirea funcționalității și utilizării
spațiului public prin creșterea accesului la spațiul verde,
asigurarea umbrei, reducerea zgomotului din trafic,
reducerea căldurii în micro-mediul, îmbunătățirea calității
aerului, creșterea biodiversității, menținerea sănătății, a
coeziuni sociale etc.; înțelegerea importanței ”serviciilor
ecosistemice„ și a valorii infrastructurii verzi-albastre în
protejarea, conservarea şi consolidarea capitalului natural.
Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv
prin reconversia terenurilor degradate și crearea unor
coridoare verzi-albastre: Extinderea suprafețelor verzi și de
agrement din localitățile urbane și rurale; amenajarea unor
coridoare ecologice de-a lungul cusurilor de apă; derularea
de lucrări de împădurire și de creare de perdele verzi;
conectarea infrastructurii verzi și albastre deja existente;
derularea de campanii multianuale de plantare de copaci în
spații publice, cu precădere în zonele urbane

Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările
climatice
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de
urgență

Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru
situații de urgență

Programe
Program 3.2a-1: Inundații: Realizarea de lucrări de prevenire
a riscului la inundații prin intervenții complexe la nivel de bazin
de hidrografic; reabilitarea barajelor; extinderea sistemelor de
canalizare pluvială; amenajarea cursurilor de apă secundară și
decolmatarea periodică a acestora;
Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren:
Extinderea și reabilitarea lucrărilor de desecare și de
combatere a eroziunii solurilor (de ex. plantări de versanții
instabili și despăduriți, consolidări de maluri și protecții
antierozionale, ziduri de protecție etc.)

Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD: Extindere,
reabilitare, modernizare și dotare rețea de unități; dotare cu
vehicule și mijloace moderne de intervenție; dezvoltare și
modernizare infrastructură de alarmare și avertizare hidrometeo; înființarea și dotarea serviciilor voluntare pentru
situații de urgență.
Program 3.2b-2: Prevenire și informarea populației/
turiștilor: Actualizarea și implementarea planurilor de
analiză și acoperire a riscurilor; realizarea unui plan anual de
informare și de implicare a cetățenilor în activități de
prevenire a riscurilor; derularea de exerciții de alarmare;
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dezvoltarea și formarea bazei de voluntari a SVSU și SMURD
etc.

Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile
Politica P3.3.a: Reducerea nivelului de sărăcie energetică a
locuitorilor din zone defavorizate și dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru marca Alba-Verde

Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor publice
și private; clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare și a
instalațiilor conexe

Programe
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă:
Elaborarea de studii și analize de potențial privind valorificarea
resurselor de energie regenerabilă
Program 3.3a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă
cu precădere în zone montane: Valorificarea resurselor de
energie regenerabilă pentru diverși consumatori și pentru
reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din
zone defavorizate

Program 3.3b-1: Clădiri publice: Realizarea lucrărilor de
eficientizare energetică a clădirilor și instalațiilor de apă,
electricitate, iluminat interior și exterior, încălzire,
climatizare/ventilare, instalarea sistemelor alternative de
producere a energiei, implementarea sistemelor de
management energetic integrat;
Program 3.3b-2: Locuințe: Realizarea lucrărilor de
eficientizare energetică a clădirilor și instalațiilor de apă,
electricitate și încălzire;
Program 3.3b-3: Întreprinderi: Încurajarea și sprijnirea
proiectelor de eficientizare energetică la nivelul IMM-urilor
și întreprinderilor mari
Program 3.3b-4: Comunicare și educare: Acțiuni de
conștientizare și informare a comunităților privind utilizarea
resurselor regenerabile de energie și eficiența energetică

Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în
scop energetic
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a
deșeurilor pentru marca Alba-Verde

Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie
circulară

Programe
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în
conformitate cu PJGD): extinderea și dotarea sistemelor de
colectare selectivă (inclusiv voluntară) pentru deșeuri
reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri periculoase
menajere – inclusiv dotări pentru sistemul de transport,
stocare temporară, pregătire pentru reutilizare; investiții în
instalații de valorificare a deșeurilor (stații de sortare,
compostare, digestie anaerobă); investiții în instalații de
tratare a deșeurilor în amestec.
Program 3.4a-2: Salubritate: Îmbunătățirea serviciilor
publice de salubritate, deratizare, igienizare, dezăpezire,
ecarisaj;

Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară:
Implementarea și actualizarea PJGD în vederea adaptării la
prevederile PNGD, cu integrarea principiilor economiei
circulare (pregătire pentru reutilizare și reciclare, reducerea
cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, depozitarea
exclusiv a deșeurilor supuse în prealabil unor operațiuni de
tratare, creșterea gradului de valorificare energetică a
deșeurilor)
Program 3.4b-2: Comunicare și educare: Comunicare,
educare a comunităților, gospodării, condominii, școli, asupra
măsurilor de gestionare a deșeurilor;

Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele
cu risc de poluare cu nitrați și nitriți: Construcția de
platforme de depozitare a deșeurilor de grajd

Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului
Alba rezultată din activități antropice
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Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității
factorilor de mediu (zgomot, aer, ape, sol)

Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor
degradate/poluate

Programe
Program 3.5a-1: Poluarea aerului: Extinderea și dotarea
rețelei de stații de monitorizarea a calității aerului;
elaborarea, actualizarea și implementarea planurilor de
menținere a calității aerului / planurilor integrate de calitate
a aerulului de la nivel județean și local
Program 3.5a-2: Poluarea fonică: Monitorizarea nivelului de
zgomot în județ
Program 3.5a-3: Poluarea apelor: Monitorizarea și
reducerea poluării apelor

Program 3.5b-1: Analiza siturilor degradate/poluate:
Inventarierea și expertizarea la zi a siturilor potențial
contaminate, contaminate și remediate (inclusiv bază de date
GIS)
Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor
contaminate: Decontaminarea și ecologizarea siturilor
contaminate și potențial contaminate (orfane și puse la
dispoziție de către proprietari), inclusiv cu refacerea
ecosistemelor naturale aferente; monitorizarea postremediere

Politici și Programe coordonate cu Obiectivul Strategic 4
Obiectiv strategic 4: Intărirea capacității de management al dezvoltării, a accesibiității și calității serviciilor publice
furnizate de administrația publică locală
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice
adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
Politica P4.1b. Consolidarea cooperării teritoriale, a celei
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a
între administrația locală și actorii relevanți, promovarea
serviciilor publice oferite de aceasta
transparenței și integrității la nivel instituțional
Programe
Program 4.1a-1: Baze de date: Dezvoltarea unor baze de Program 4.1b-1: Cooperarea teritorială: Susținerea cooperării
date GIS / date urbane pentru gestionarea eficientă a dintre UAT-uri la nivelul structurilor asociative (GAL, ADI-uri);
serviciilor publice; asigurarea interoperabilității bazelor de realizarea de acorduri de înfrățire cu UAT-uri din alte țări;
date disponibile la nivelul diferitelor instituții publice din implicarea activă în structurile de reprezentare de la nivel
județ
european, național și regional; realizarea de schimburi de
experiențe și bune practici cu alte UAT-uri din țară
Program 4.1a-2: Infrastructura TIC: Dotarea autorităților
locale cu echipamente hardware, programe informatice, Program 4.1b-2: Participare comunitară: Creșterea implicării
rețele
grupurilor țintă (societatea civilă / cetățeni, sector privat,
sectorul ONG) în procesul decizional; implementarea de
Program 4.1a-3: Smart City: Implementarea de soluții de programe de bugetare participativă, inovare civică
tip Smart City la nivelul centrelor urbane din județ
Program 4.1b-3: Promovarea accesului la informație, a
Program 4.1a-4: Smart Village: Implementarea de soluții transparenței decizionale și a integritătii: Elaborarea și
de tip Smart Village la nivelul comunelor din județ
implementarea de manuale de integritate, proceduri de
prevenire a corupției și formarea personalului din administrație
Program 4.1a-5: Servicii publice online: dezvoltarea de noi pentru utilizarea acestora; publicarea în timp real pe mijloacele
servicii publice online pentru cetățeni și mediul de afaceri online și offline a tuturor informațiilor de interes public;
la nivelul administrațiilor publice locale; digitizarea și creșterea accesului la informații pentru persoane cu dizabilități;
accesibilitatea online a resurselor culturale; actualizarea și
mentenanța site-urilor / portalurilor WEB ale acestora
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării
județului
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei
și monitorizare a politicilor publice / proiectelor de
administrații locale performante
dezvoltare
Programe
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Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă:
Construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea și
dotarea spațiilor cu destinație administrativă; dotarea
serviciilor publice cu echipamente
Program 4.2a-2: Resursa umană: Formarea continuă a
personalului din Consiliul Județean, instituții din subordinea
Consiliului Județean și din primării; recrutarea de personal
pentru ocuparea posturilor vacante
Program 4.2a-3: Resurse financiare: Sprijinirea UAT-urilor și
a ADI-urilor pentru consolidarea capacității de atragere a
finanțărilor nerambursabile; încheierea de parteneriate între
UAT-uri și CJ pentru implementarea unor proiecte de
investiții; implementarea de acorduri de PPP pentru
realizarea unor obiective de interes public.

Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea /
actualizarea de strategii de dezvoltare (inclusiv planuri
sectoriale), documentații de amenajarea teritoriului și
urbanism; finalizarea procesului de înregistrare a imobilelor
în sistemul de cadastru și publicitate imobiliară
Program 4.2b-2: Monitorizarea strategiei: Îmbunătățirea
instrumentelor de monitorizare și evaluare a proiectelor de
dezvoltare;
Program 4.2.b-3: Managementul calității Implementarea
sistemelor de management al calității la nivelul instituțiilor
administrațiilor publice locale; elaborarea / actualizarea de
proceduri de lucru
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3.2. Matricea coordonării Obiective – Politici – Programe
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității economiei județului
Obiective sectoriale / Politici
1.1: Domeniul:
Conectivitate,
Accesibilitate și
Mobilitate Durabilă

1.2: Domeniul: Forță
de muncă

1.3: Domeniul:
Specializare
economică
inteligentă

1.4: Domeniul:
Antreprenoriat și
IMM-uri

1.5: Domeniul:
Turism

1.6: Domeniul:
Agricultură

Politica P1.1a.
Creșterea mobilității
și accesibilității UATurilor la rețeaua de
transport

Politica P1.2a:
Adaptarea ofertei
educaționale la
cerințele pieței
muncii

Politica P1.3-a:
Dezvoltarea
infrastructurii-suport
de CDI și transfer
tehnologic

Politica P1.4a:
Promovarea
antreprenoriatului și
a angajării pe cont
propriu

Politica 1.5a:
Dezvoltarea
infrastructurii
turistice și de
recreere

Politica P1.1b:
Dezvoltarea rețelelor
de transport de
energie și a
conectivității TIC
regionale

Politica P1.2b:
Promovarea învățării
pe tot parcursul
vieții și a mobilității
forței de muncă

Politica P1.3-b:
Consolidarea
activităților de
cercetare,
dezvoltare, inovare
și transfer tehnologic

Politica P1.4b:
Consolidarea
competitivității,
internaționalizării și
digitalizării IMMurilor din județ

Politica 1.5b.
Dezvoltarea și
diversificarea
serviciilor turistice și
de recreere

Politica P1.6a:
Tranziția de la o
agricultură de
subzistență la una
competitivă pe piața
globală

Program 1.1a-1:
Infrastructura de
transport rutier cu
conectivitate
națională regională

Program 1.2a-1:
Învățământul
superior

Program 1.3a-1:
Parcuri industriale,
tehnologice și smart

Program 1.4a-1:
Incubatoare de
afaceri

Program 1.2.a-2:
Învățământ
profesional (dual) și
tehnic

Program 1.3a-2:
Infrastructura CDI

Program 1.4a-2:
Sprijin
antreprenorial

Politica P1.2c:
Îmbunătățirea
accesului pe piața
muncii

Politica 1.5c.
Susținerea unei
dezvoltări durabile
prin turism cultural

Politica P1.6b:
Consolidarea și
echilibrarea
lanțurilor alimentare
și promovarea
produselor și a
siguranței
alimentare

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură
creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiective sectoriale / Politici
2.1: Domeniul:
Spațiul public

Politica 2.1.a.
Regenerarea urbană
Politica 2.1.b.
Dezvoltarea și
creșterea
atractivității spațiului
public în mediul rural

Program 1.1a-3:
Variante ocolitoare /
șosele de centură
Program 1.1a-4:
Noduri multimodale
Program 1.1a-5:
Transportul
alternativ
Program 1.1a-6:
Transportul public
Program 1.1a-7
Infrastructura de
transport feroviar
Program 1.1b-1:
Introducere rețele
de transport gaze
naturale

Program 1.2.b-1:
Învățarea pe tot
parcursul vieții
Program 1.2b-2:
Mobilitatea forței de
muncă
Program 1.2.c-1:
Integrare socioprofesională a
persoanelor inactive
sau ocupate
informal
Program 1.2.c-2:
Asigurarea
echilibrului dintre
viața profesională și
personală a
angajaților

Program 1.1b-2:
Realizare rețele
energie electrică
Program 1.1b-3:
Rețele de
telecomunicații

Program 1.3b-1:
Parteneriat și
transfer tehnologic
Program 1.3b-2:
Competențe

Program 1.4b-1:
Tehnologizare
Program 1.4b-2:
Digitalizare
Program 1.4b-3:
Internaționalizare

2.3. Domeniul:
Utilități publice de
bază

Politica 2.2.a.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor de educație

Politica 2.3.a.
Creșterea
accesibilității la
infrastructura și
serviciile de
alimentare cu apă
și canalizare

Politica 2.2.b.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica 2.2.c.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor sociale în
vederea promovării
incluziunii și
combaterii sărăciei

Programe

Program 1.1a-2:
Infrastructura rutieră
de transport
județean și local

2.2. Domeniul:
Incluziune și acces
nediscriminatoriu la
educație, sănătate și
servicii sociale

Politica 2.3.b.
Creșterea
accesibilității la
infrastructura și
serviciile de
alimentare cu
energie electrică și
gaze naturale

2.4: Domeniul:
Patrimoniul istoric și
facilitățile culturalspotive și de recreere
Politica 2.4.a:
Conservarea și
valorificarea
patrimoniului
cultural
Politica 2.4.b.
Creșterea și
diversificarea ofertei
și consumului
cultural

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru dezvoltarea durabilă a
județului, menținerea calității peisajului și creșterea atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiective sectoriale / Politici
3.1: Domeniul:
Patrimoniul
natural,
biodiversitatea și
infrastructura
verde
Politica P3.1a:
Menținerea
integrității și calității
patrimoniului natural
și resurselor naturale
Politica P3.1b.
Dezvoltarea
infrastructurii verzialbastre

3.2: Domeniul:
Schimbări climatice,
riscuri și reziliență la
dezastre

3.3: Domeniul:
Eficiență energetică
și energie verde

3.4: Domeniul:
Deșeuri și economie
circulară

3.5: Domeniul:
Poluare

Politica P3.2a:
Managementul
riscurilor și al
situațiilor de urgență

Politica P3.3.a:
Reducerea nivelului
de sărăcie energetică
a locuitorilor din
zone defavorizate și
dezvoltarea formelor
producere a energiei
regenerabile pentru
marca Alba-Verde
Politica P3.3b.
Eficientizare
energetică a
clădirilor publice și
private; clădiri/anexe
cu funcțiuni edilitare
și a instalațiilor
conexe

Politica P3.4a:
Coordonarea
măsurilor de
gestionare a
deșeurilor pentru
marca Alba-Verde

Politica P3.5a:
Monitorizarea și
îmbunătățirea
calității factorilor de
mediu (zgomot, aer,
ape, sol)

Politica P3.4b:
Promovarea
tranziției la o
economie circulară

Politica P3.5b.
Decontaminarea și
reconversia
terenurilor
degradate/ poluate

Politica P3.2b:
Creșterea capacității
de intervenție
pentru situații de
urgență

Politica 2.4.c.
Dezvoltarea
infrastructurii și
serviciilor pt tineret,
sportive și agrement

Programe
Program 1.5a-1:
Infrastructură-suport
pentru turism și
agrement
Program 1.5a-2:
Infrastructura
HORECA
Program 1.5a-3:
Infrastructura pentru
agroturism
Program 1.5a-4:
Formare continuă
Program 1.5b-1:
Atracții și experiențe
turistice
Program 1.5b-2:
Promovare turistică
Program 1.5b-3:
Cooperare
Program 1.5b-4:
Formare continuă
Program 1.5c-1:
Trasee culturalturistice
Program 1.5c-2:
Servicii de informare

Program 1.6a-1:
Agricultura intensivă
Program 1.6a-2:
Agricultura ecologică
Program 1.6a-3:
Agricultura
plurifuncțională
Program 1.6a-4:
Agricultura
biotehnologică

Program 2.1.a-1:
Piețe publice și zone
pietonale
Program 2.1.a-2:
Spații degradate /
abandonate /
subutilizate
Program 2.1a-3:
Spații publice în
cartiere de locuit

Program 1.6a-5:
Agricultura
conservativă:

Program 2.1.a-4:
Refațadizarea
clădirilor din zonele
istorice

Program 1.6b-1:
Colectare, depozitare
și procesare

Program 2.1.b-1:
Centre civice

Program 1.6b-2:
Comercializare
Program 1.6b-3:
Consultanță pentru
promovare și
cooperare

Program 2.1.b-2:
Parcuri/ locuri de
joacă

Program 2.2.a-1:
Învățământ
antepreșcolar și
preșcolar
Program 2.2.a-2:
Învățământ primar,
gimnazial și liceal
Program 2.2.a-3:
Învățământ superior
Program 2.2a-4:
Digitalizarea
educației
Program 2.2.a-5:
Calitatea actului
educațional
Program 2.2.a-6:
Asistență
educațională
Program 2.2.a-7:
Combaterea
segregării și
abandonului
Progam 2.2.a-8:
Educație prin cultură
Program 2.2.b-1:
Asistență medicală
spitalicească
Program 2.2.b-2:
Asistența medicală în
regim ambulatoriu
Program 2.2b-3:
Asistența medicală
primară și screening
Program 2.2b-4:
Asistența medicală
comunitară
Program 2.2.b-5:
Asistența medicală
școlară
Program 2.2.b-6:
Asistență medicală
de urgență
Program 2.2b-7:
Digitalizarea sănătății
Program 2.2.b-8:
Formarea continuă a
personalului medical

Program 2.3.a-1:
Alimentare cu apă
potabilă
Program 2.3.a-2:
Canalizare
Program 2.3.a-3:
Stații de epurare
Program 2.3.b-1.
Iluminat public
Program 2.3.b-2.
Extindere,
reabilitare,
modernizare rețele
de distribuție energie
electrică
Program 2.3.b-3:
Extindere,
reabilitare,
modernizare rețele
de distribuție a
gazelor naturale

Programe
Program 2.4.a-1.
Patrimoniul construit
Program 2.4.a-2.
Patrimoniul mobil
Program 2.4.a-3.
Patrimoniul
intangibil
Program 2.4.b-1.
Reabilitarea
infrastructurii
culturale
Program 2.4.b-2.
Dezvoltări noi de
Infrastructură
culturală
Program 2.4.b-3.
Ofertă culturală
Program 2.4.b-4.
Promovarea culturii

Program 3.1a-1:
Protecția și
valorificarea durabilă
a ariilor naturale
protejate
Program 3.1a-2:
Educație și informare
în domeniul
patrimoniului natural
Program 3.1b-1:
Creșterea
conectivității
ecologice a
localităților
Program 3.1b-2:
Extinderea rețelei de
spații verzi, inclusiv
prin reconversia
terenurilor
degradate și crearea
unor coridoare verzialbastre

Program 3.2a-1:
Inundații
Program 3.2a-2:
Îmbunătățiri funciare
/ alunecări de teren
Program 3.2b-1:
Infrastructura
ISU/SMURD
Program 3.2b-2:
Prevenire și
informarea
populației/ turiștilor

Program 3.3a-1:
Analizarea tipurilor
de energie
regenerabilă
Program 3.3.a-2:
Utilizarea surselor
de energie
regenerabilă cu
precădere în zone
montane
Program 3.3b-1:
Clădiri publice
Program 3.3b-2:
Locuințe

Program 3.4a-1:
Gestionare deșeuri
municipale (în
conformitate cu
PJGD)

Program 3.5a-1:
Poluarea aerului

Program 3.4a-2:
Salubritate

Program 3.5a-3:
Poluarea apelor

Program 3.4.a-3:
Gestionarea
deșeurilor de grajd
în zonele cu risc de
poluare cu nitrați și
nitriți

Program 3.5b-1:
Analiza siturilor
degradate/poluate

Program 3.3b-3:
Întreprinderi

Program 3.4b-1:
Infrastructura
pentru economie
circulară

Program 3.3b-4:
Comunicare și
educare

Program 3.4b-2:
Comunicare și
educare

Program 3.5a-2:
Poluarea fonică

Program 3.5-2:
Decontaminarea și
ecologizarea siturilor
contaminate

Program 2.4.b-5.
Cultele religioase
Program 2.4.b-6:
Educație și formare
continuă
Program 2.4.c-1.
Infrastructura pentru
sport și tineret
Program 2.4.c-2.
Evenimente sportive
și activități pentru
tineret

Program 2.2.c-1:
Comunități
marginalizate
Program 2.2.c-2:
Protecția copiilor/
adolescenților în risc
de sărăcie și
excluziune
Program 2.2.c-3:
Protecția persoanelor
vârstnice
Program 2.2.c-4:
Protecția
persoanelor cu
dizabilități
Program 2.2.c-5:
Protecția altor
grupuri vulnerabile
Program 2.2.c-6:
Locuire socială și
pentru tineri/
specialiști
Program 2.2c-7:
Combaterea
deprivării materiale
Program 2.2.c-8:
Incluziunea socială a
tinerilor
Program 2.2.c-9:
Creșterea capacității
sectorului de servicii
sociale

43
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

3.3. Coordonarea obiectivelor de dezvoltare a județului Alba cu instrumente
financiare ale UE - prioritățile 2021-2027
Dezvoltarea județului Alba se bazează deopotrivă pe economia rurală și pe cea urbană. Programele
propuse în cadrul strategiei au nevoie de finanțare, din care o parte semnificativă poate fi accesată din
fondurile europene ce accoperă dezvoltarea urbană, mobilitatea, mediul și dezvoltarea rurală. Structura
priorităților pentru programarea 2021-2027 este prezentată în tabel 2, care prezintă și modul de
coordonare dintre obiectivele de dezvoltare spațială a județului cu prioritățile 2021-2027.
Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia spațială, beneficiarii eligibili (județul,
fiecare UAT în parte, sau asocieri de UAT-uri) trebuie să-și realizeze propriile strategii de dezvoltare și să
demareze procesul de pregătire a proiectelor (acolo unde există propuneri de proiecte al căror grad de
maturitate solicită realizarea de documentații de urbanism).
Tabel 2. Coordonarea politicilor de dezvoltare cu domeniile de intervenție din Politica de Coeziune pentru
2021-2027
Priorități
2021-2027

Europă mai
inteligentă - o
transformare
economică
inovatoare și
inteligentă

Domeniu

Politici de dezvoltare a județului Alba

Servicii și aplicații de e-sănătate (013)

Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructuriisuport de CDI și transfer tehnologic
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului
și a angajării pe cont propriu
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității,
internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din
județ

Sprijinirea clusterelor de inovare și
rețele comerciale (019)

Transfer de tehnologie și de
cooperare între întreprinderi, centre
de cercetare și sectorul
învățământului superior (021)
Renovare fondului locativ existent în
vederea creșterii eficienței
energetice (025)
Renovarea infrastructurilor publice în
vederea creșterii eficienței
energetice (026)
Energii regenerabile (028, 029, 030)

Europă mai
ecologică, cu
emisii reduse de
carbon

Măsuri de adaptare la schimbări
climatice și prevenirea și
manangementul riscurilor (035, 036,
037, 038)
Furnizarea de apă destinată
consumului uman (039)
Gospodarirea apelor și conservarea
resurselor de apă (040)
Colectarea și tratarea apelor uzate
(041)
Gestionarea deșeurilor (042, 043,
044, 045)
Reabilitarea siturilor industriale și a
terenurilor contaminate (046)

Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de
cercetare, dezvoltare, inovare și transfer
tehnologic

Politica P3.3b. Eficientizare energetică a
clădirilor publice și private; clădiri/anexe cu
funcțiuni edilitare și a instalațiilor conexe
Politica P3.3.a: Dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru
marca Alba-Verde
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al
situațiilor de urgență
Politica P3.2b: Creșterea capacității de
intervenție pentru situații de urgență
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la
infrastructura și serviciile de alimentare cu apă
și canalizare
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de
gestionare a deșeurilor pentru marca AlbaVerde
Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o
economie circulară
Politica P3.5b. Decontaminarea și conversia
terenurilor degradate/poluate
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Măsuri privind calitatea aerului și
reducerea zgomotului (048)

Protejarea, restaurarea și utilizarea
sustenabilă a siturilor Natura 2000
(049)
Protecția naturii să a biodiversității,
infrastructura verde (050)
TIC Rețea în bandă largă
(051, 052, 053, 054, 055)

Europă mai
conectată mobilitatea și
conectivitatea
regională în
domeniul TIC

Europă mai
socială - punerea
în aplicare a
pilonului
european al
drepturilor sociale

Autostrăzi și drumuri nou construite
(056)
Legături rutiere secundare nou
construite, către rețeaua rutieră și
nodurile TEN-T (058)
Alte drumuri de acces naționale,
regionale și locale nou construite
(059)
Alte drumuri reconstruite sau
îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale) (062)
Alte căi ferate, reconstruite sau
îmbunătățite (069)
Infrastructuri de transport urbane
curate (073, 074)
Infrastructuri de ciclism (075)
Transporturi multimodale TEN-T
(078)
Infrastructuri pentru educație și
îngrijirea copiilor preșcolari (085)
Infrastructuri pentru învățământul
primar și secundar (086)
Infrastructuri pentru învățământul
terțiar (087)
Infrastructuri pentru învățământul
profesional și tehnic și educația
adulților (088)

Alte infrastructuri sociale care
contribuie la incluziunea socială în
cadrul comunității (091)
Infrastructuri de sănătate (92)
Măsuri pentru un mediu de lucru
sănătos și bine adaptat (107)

Europa mai
aproape de
cetățeni dezvoltarea
durabilă și
integrată a
zonelor urbane,

Protejarea, dezvoltarea și
promovarea activelor turistice
publice și servicii turistice conexe
(128)
Protejarea, dezvoltarea și
promovarea patrimoniului cultural și
a serviciilor culturale (129)

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea
calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape,
sol)
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității
patrimoniului natural și resurselor naturale
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de
transport de energie și a conectivității TIC
regionale

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport

Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de educație

Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale
la cerințele pieței muncii
Politica P1.2b: Promovarea învățării pe tot
parcursul vieții și a mobilității forței de muncă
Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului pe piața
muncii
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor sociale în vederea promovării
incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea
calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape,
sol)
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea
atractivității spațiului public în mediul rural
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare
unei administrații locale performante
Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii
turistice și de recreere
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor turistice și de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și promovarea
patrimoniului cultural
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rurale prin
inițiative locale
Protejarea, dezvoltarea și
promovarea patrimoniului natural și
a ecoturismului (130)

Alte coduri legate
de obiectivele de
politică 1-5

Politica Agricolă
Comună

Regenerarea fizică și securitatea
spațiilor publice (131)
Dezvoltarea cooperării cu parteneri
din interiorul și din afara statului
membru (133)
Regiuni ultraperiferice (136, 138)

Dezvoltare rurală

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și diversificarea
ofertei culturale, sportive și de agrement
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzialbastre
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor turistice și de recreere
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
n.a
n.a
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de
subzistență la una competitivă pe piața
globalăPolitica P1.6b: Consolidarea și
echilibrarea lanțurilor alimentare și
promovarea siguranței alimentare
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de
transport de energie și a conectivității TIC
regionale
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea
atractivității spațiului public în mediul rural
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și
accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de educație
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor de sănătate
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a
serviciilor sociale în vederea promovării
incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la
infrastructura și serviciile de alimentare cu apă
și canalizare
Politica 2.3.b. Creșterea eficienței energetice a
sistemului de iluminat public
Politica 2.4.a. Valorificarea patrimoniului
cultural
Politica 2.4.b. Dezvoltarea ofertei culturale,
sportive și de agrement
Politica 1.5a: Dezvoltarea activelor turistice și
de recreere
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea
serviciilor turistice și de recreere
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CAPITOLUL 4: PLANUL DE ACȚIUNE
4.1. Portofoliul de proiecte
Portofoliul cuprinde lista proiectelor ce se încadrează tematic în programele de dezvoltare identificate
anterior (tabelul 3). Această listă este elaborată pe baza propunerilor transmise de Consiliul Județean Alba
și de administrațiile publice locale din județ (prin răspunsurile primite la adresa transmisă de Consiliul
Județean), precum și de alte instituții și organizații de la nivel județean și local. Lista cuprinde proiecte
incluse în strategiile sectoriale de la nivel județean, în strategiile de dezvoltare ale comunităților și în alte
documente programatice de la nivel regional și național, aflate în curs de pregătire, sau în stadiul de idee
de proiect. Distribuția teritorială a categoriilor de proiecte este prezentată prin hărți în Anexa 2.
Lista de proiecte va fi supusă procesului de prioritizare, în conformitate cu metodologia descrisă în
capitolul introductiv. Fiecare UAT din județ își va întocmi astfel propria listă de proiecte prioritare, ca parte
componentă a propriilor strategii locale și/sau în funcție de propriile bugete operaționale. In ceea ce
privește proiectele Consiliului Județean Alba, acesta are constituită o listă de proiecte coordonate cu
prioritățile ADR Centru, la care pot fi adăugate proiecte noi rezultate din procesul de prioritizare.
Anexa 4 prezintă această listă ce conține un număr de 23 de proiecte, cu o valoare totală de 695.032.000
lei. Planul de acțiune pentru fiecare proiect este prezentat în cadrul anexei sub forma unei fișe de proiect
ce sintetizează principalele sale caracteristici: titlul proiectului, politica/programul în care se încadrează,
localizarea, obiectivul proiectului, activitățile principale, durata de implementare, beneficiarul proiectului,
eventual parteneri, indicatori de monitorizare și evaluare, buget estimativ, surse potențiale de finanțare.
Tabel 3. Portofoliul de proiecte
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate și Mobilitate:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea
de noi firme și vizitatori
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu conectivitate națională /regională
Proiecte propuse de:
1. Reabilitare (continuare) a DN 74 și DN754
Ministerul
Transporturilor/CNAIR
1. Reabilitare și modernizare DJ 750 C: SĂLCIUA DE SUS (DN 75) - DEALU CASELOR CJ ALBA
VALEA LARGĂ - VALE ÎN JOS - PONOR - RÂMEŢ - VALEA MĂNĂSTIRII - GEOAGIU DE
SUS - STREMŢ - TEIUŞ (DN 1)
2. Reabilitare și modernizare DJ 106 K: SEBEȘ (DN 1) - DAIA ROMÂNĂ - OHABA SECĂȘEL - DJ 107
3. Modernizare și consolidare DJ 103G
4. Modernizare și consolidare DJ 107
5. Modernizare și consolidare DJ 107B
6. Modernizare și consolidare DJ 141E
7. Modernizare și consolidare DJ 704A
8. Modernizare și consolidare DJ 705
9. Modernizare și consolidare DJ 742
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local
Proiecte propuse de:
1. Reabilitare și modernizare DJ 107K - GALDA DE JOS ( DJ 107 H) - MESENTEA - GALDA CJ ALBA
DE SUS - MĂGURA - POIANA GALDEI - MODOLEŞTI - ÎNTREGALDE - IVĂNIŞ GHIONCANI - DJ 107 I (BÂRLEŞTI)
2. Reabilitare DJ 107G - DJ 107 D (OCNA MUREȘ) - NOȘLAC - CĂPTĂLAN - COPAND STÂNA DE MUREȘ - GĂBUD - LIMITA JUD. MUREȘ
3. Modernizare și consolidare DJ 107V
4. Modernizare și consolidare DJ 762
5. Consolidare pod pe drum județean DJ106E
6. Realizare pod pe DJ 141C peste Valea Cenade
4

Nota: Acest proiect este trecut pentru varianta în care CJ Alba va întreprindere alături de Guvernul Romaniei actiunile juridice
necesare clasificare acestor două drumuri naționale în drumuri județene. Prin acest proces mobilitatea și implicit turismul se pot
dezvolta sub controlul CJ Alba

47
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
5
6

Realizare pod pe DJ 107, în Colibi
Consolidare și asigurare versanți pe DJ 106E (limită județ Sibiu-Dobra-Șugag
Modernizare și consolidare DJ 142 K: Cetatea de Baltă DJ 142B) – Tătârlaua –
Crăciunelu de Sus – Făget – Tăuni – Valea Lungă (DN 14 B)
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere în zona urbană și periurbană
Realizare drum judetean / comunal Blaj - Ocnisoara
Construirea unui pod rutier peste calea ferata
Construirea a doua poduri peste raurile Tarnava Mare si Tarnava Mica
Modernizare și reabilitare străzi
Realizare sensuri giratorii
Modernizare drumuri exploatație agricolă
Modernizare străzi/drumuri de interes local
Modernizare drumuri
Modernizare străzi
Modernizare drumuri comunale
Modernizare drumuri vicinale
Reabilitare pod peste râul Abrudel
Realizare drum între Cugir și Domeniul schiabil M-ții Sureanu
Modernizare drumuri exploatație agricolă
Refacere drum forestier calamitat Valea Rachitii
Reabilitarea și modernizarea străzilor urbane și îmbunătățirea condițiilor de
siguranță rutieră din cartierele componente ale orașului Ocna Mureș (Cistei,
Micoșlaca, Războieni)
Reabilitare străzi, etapa a II-a
Modernizare străzi din zonele rurale
Realizare pod peste Valea Geoagiu
Reabilitare trotuare, rigole acces la proprietăți pe DN1 și DN14B
Reabilitare drum comunal DC177
Reabilitare drum comunal DC173
Refacere drum forestier calamitat Fenesasa și Roșioara
Reabilitare și modernizare drumuri
Reabilitare și modernizare drumuri
Modernizare drumuri vicinale
Reabilitare drumuri comunale în lungime de 18 km
Refacere drum forestier calamitat5
Modernizare și consolidare DJ 762A (Câmpeni-Brad)
Modernizare drum vicinal Caraști-Patrutești
Modernizarea (etapizată) a drumurilor de legătură pe care le are comuna cu judetul
Bihor, Arad și Hunedoara
Asfaltare străzi
Modernizare DC 41
Realizare trotuare, șanțuri și accese la proprietăți adiacente DJ107 în localitatea
Berghin
Realizare trotuare, șanțuri și accese la proprietăți adiacente DJ106i în localitatea
Ghirbom
Asfaltare drumuri agricole
Modernizare drumuri
Amenajare podețe Valea Bistrișorii, Valea Petresei, Lipaia, Lunca Merilor
Construire pod rutier Lunca Merilor
Reabilitare, modernizare drumuri în satele Blandiana și Acmariu
Modernizare trotuare și rigole
Modernizare drumuri forestiere
Modernizare drumuri hotar
Construcție pod peste râul Mureș
Refacere drum forestier calamitat- Bucerdea6
Asfaltare străzi
Asfaltare drum Calea Blajului până la DN 14B pe o lingime de 2700m
Modernizare drumuri comunale care fac legătura cu localitățile aparținătoare
Construire trotuare pe strada Ioan Maiorescu
Modernizare drumuri
Modernizare drumuri
Reabilitare drumuri

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES

ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS CAMPENI

ORAS CUGIR

ORAS OCNA MURES

ORAS TEIUS

ORAS ZLATNA

ALBAC
ALMASU MARE
ARIESENI
AVRAM IANCU

BERGHIN

BISTRA

BLANDIANA

BUCERDEA GRANOASA

BUCIUM
CALNIC
CENADE

Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
Proiect cerut de Direcția Silvică Alba

48
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

63.
64.
65.
66.
67.

Realizare trotuare, rigole acces la proprietăți
Modernizare drumuri
Modernizare drumuri
Modernizare drumuri
Reabilitarea și modernizarea podului peste râul Mureș din localitatea Teleac, comuna
Ciugud;
68. Reabilitarea și modernizare DJ 107 și DJ 107 C prin refacearea infrastructurii rutiere,
realizarea trotuare și piste de biciclete
69. Modernizare drumuri
70. Modernizare drumuri exploatație agricolă
71. Modernizare drumuri
72. Modernizare, reabilitare drumuri
73. Modernizare, reabilitare drumuri
74. Modernizare, reabilitare drumuri
75. Construcție parcări cu panouri fotovoltaice
76. Modernizare drumuri
77. Modernizare drumuri exploatație agricolă
78. Extindere și modernizare trotuare și alei pietonale în comuna Fărău
79. Modernizare, reabilitare drumuri
80. Modernizare drumuri
81. Modernizare drum forestier
82. Modernizare, reabilitare drumuri
83. Modernizare, reabilitare drumuri
84. Refacere drum forestier calamitat Valea Bulzului7
85. Modernizare, reabilitare drumuri
86. Semnalizare rutieră
87. Modernizare drumuri exploatație agricolă
88. Modernizare drumuri forestiere
89. Refacere drum forestier calamitat Valea Telnei8
90. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
91. Modernizare, reabilitare drumuri
92. Modernizare drum forestier
93. Modernizare, reabilitare drumuri
94. Realizare trotuare, rigole, acce la proprietăți DJ 107M
95. Modernizare, reabilitare drumuri
96. Modernizare, reabilitare drumuri
97. Modernizare, reabilitare drumuri
98. Modernizare, reabilitare drumuri
99. Modernizare, reabilitare drumuri
100. Modernizare, reabilitare drumuri
101. Modernizare, reabilitare drumuri
102. Modernizare drumuri de exploatație agricolă
103. Extindere, modernizare, reabilitare drumuri
104. Reabilitare drumuri forestiere
105. Realizare poduri peste Valea Ocolișului
106. Modernizare, reabilitare drumuri
107. Modernizare, reabilitare drumuri
108. Realizare trotuare,alei pietonale, rigole, acces la proprietăți
109. Modernizare, reabilitare drumuri
110. Pietruire Drum Comunal DC 106: Valea Bucurului – Geogel
111. Modernizare DC După Deal; DC 106 Geogel și Drum vicinal
112. Modernizare DC 105 Vale în Jos
113. Modernizare, reabilitare drumuri
114. Refacere drum forestier calamitat Valea Mânăstirii9
115. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
116. Modernizare, reabilitare drumuri
117. Modernizare, reabilitare drumuri
118. Modernizare drumuri de exploatație agricolă
119. Modernizare, reabilitare drumuri de exploatație agricolă
120. Modernizare, reabilitare drumuri

CERGAU
CERU-BACAINTI
CETATEA DE BALTA
CIUGUD

CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
CUT
DAIA ROMANA
FARAU

GALDA DE JOS
GARDA DE SUS
HOPARTA
HOREA
IGHIU

INTREGALDE
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIHALT
MIRASLAU
MOGOS
NOSLAC
OCOLIS
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR

POSAGA
RAMET
RIMETEA
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SANCEL

7

Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
9 Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
8
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121. Refacere trotuare, rigole, acces la proprietăți
122. Modernizare drumuri
123. Pietruire drumuri de hotar
124. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
125. Modernizare, reabilitare drumuri
126. Modernizare drumuri de exploatare agro-forestieră
127. Extindere și modernizare trotuare
128. Refacere două poduri pe raza comunei Săsciori
129. Reabilitare drumuri
130. Modernizare drumuri
131. Construire Pod Raveca
132. Construire Pod Fileap
133. Reabilitare DV 24
134. Reabilitare DV Centru Nicorești
135. Reabilitare DV Sohodol Dilimani
136. Reabilitare Bradeana Luminești
137. Refacere drum forestier calamitat Valea Sasului10
138. Expertizare ,renovare /refacere pod peste Târnava Mică pe DC 28 Lunca Târnavei –
Biia
139. Asfaltări drumuri, refacere carosabil, pietruiri drumuri , construire rigole noi
betonate , refacere rigole existente , reparaţii trotuare
140. Realizare în colaborare cu Comuna Lopadea Nouă , Drumul Sării ( DC 23 BIIA- DC 12
Ocnişoara –Comuna Lopadea Nouă)
141. Modernizare drumuri
142. Modernizare drumuri de exploatație agricolă
143. Modernizare drumuri de exploatație agricolă Construcție poduri peste râul Geoagiu
144. Reabilitare, modernizare drumuri
145. Refacere drum forestier calamitat Valea Prigoanei11
146. Modernizare drumuri
147. Reabilitare drumuri de exploatație agricolă
148. Realizare trotuare pe str Avram Iancu
149. Reabilitare, modernizare, întreținere drumuri
150. Reabilitare pod Necșești
151. Construcție pod peste Valea Lodromanului
152. Realizare trotuare, rigole, acces la proprietăți
153. Construcție pod peste râul Arieș
154. Modernizare drumuri
155. Modernizare drumuri
156. Modernizare trotuare pe str. Lucian Blaga
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură
1. Arteră ocolitoare de transport rutier, situață în partea nordică a teritoriului
administrativ al municipiului ALBA IULIA, ce face legatura intre DN1/E81 - DN74,
legatura TEN-T și DN1-DN74
2. Construire arteră ocolitoare pe latura de sud-vest a municipiului
3. Construirea Soselei de Centura a Municipiului Blaj
4. Realizare variantă ocolitoare
5. Reabilitare și extindere variantă ocolitoare
6. Realizarea drumului de legătură și conectarea orașului Ocna Mureș la autostrada A
10 în nodul Decea – Inoc, județul Alba
Program 1.1a-4: Noduri multimodale
1. Nod intermodal transport public
2. Realizare parcări de tip park&ride
3. Nod multimodal in zona Garii Blaj
4. Realizarea unor parcari de tip Park&Ride
5. Nod intermodal transport public
6. Nod intermodal transport public
Program 1.1a-5: Transportul alternativ
1. Realizare piste de biciclete
2. Modernizarea retelei de trotuare si alei pietonale
3. Amenajarea unor strazi din municipiul Blaj pentru realizarea unor coridoare de
mobilitate urbana durabila

10
11

SANTIMBRU

SASCIORI

SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL

SONA

SPRING
STREMT
SUGAG
UNIREA

VADU MOTILOR
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS ZLATNA
ORAS OCNA MURES
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIU SEBES
MIRASLAU
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ

Proiect cerut de Direcția Silvică Alba
Proiect cerut de Direcția Silvică Alba

50
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

4.
5.
6.
7.
8.

Realizare piste de biciclete
Mobilitate urbană - Realizare sistem de transport alternativ
Realizare sistemului public de transport alternativ pe coridorul Vinerea-Cindeni
Rețea unitară de piste pentru bicicliști și micromobilitate
Realizarea infrastructurii rutiere-pista de biciclete/trotinete între Halta Unirea și
Baza de tratament și agrement Ocna Mureș
9. Realizare piste de biciclete
10. Construirea unei rețele de piste de biciclete care să lege Ciugudul de Alba Iulia
11. Realizare piste de biciclete
12. Realizare piste de biciclete
13. Realizare aerodrom
Program 1.1a-6: Transportul public
1. Modernizarea/inovare sistem de transport public judetean de persoane prin curse
regulate prin introducerea sistemului de ticketing
2. Modernizarea sistemelor de transport public prin achiziția de autobuze cu emisii
reduse de carbon12
3. Reabilitare infrastructură de transport urban-Lot 3
4. Modernizare stații de îmbarcare călători pentru 8 UAT-uri din AIDA TL
5. Realizarea în cadrul sistemului public de transport de stații bike-sharing cu servicii de
geolocalizare prin GPS
6. Modernizarea si dotarea transportului public (autobuze / microbuze electrice, statii
de incarcare, sisteme de e-ticketing)
7. Sistem public de transport de tip Bike – sharring
8. Construirea unui depou si a unei autogari pentru deservirea transportului local,
judetean, national si international
9. Dezvoltare transport public pe raza UAT Cugir și cele învecinate
10. Îmbunătățirea serviciilor de transport public de persoane prin achiziția de mijloace
de transport verzi și realizarea unei rețele unitare de stații inteligente pentru călători
la nivelul orașului Ocna Mureș și în aria urbană funcțională
11. Realizarea de “rute verzi” cu microbuze electrice, între orașul Ocna Mureș și
comunele învecinate(Unirea, Lunca Mureșului, Noșlac, Fărău) proiect integrat de
mobilitate urbană
12. Stații de încărcare automobile electrice
13. Construirea unor stații de autobuz moderne pe DJ 107 și DJ 107 C, care să ofere
condiții de siguranță călătorilor
14. Promovarea transportului eco prin achiziționarea de mijloace de transport electrice
și construirea unor stații de încărcare
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar
1. Dezvoltarea transport CF Cugir-Sebeș-Alba Iulia
2. Realizarea linie CF turistică Turda - Abrud
Politica P1.1b. Dezvoltarea rețelelor de transport de energie și a conectivității TIC regionale
Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale
1. Alimentare cu gaze naturale, sat Răhău
2. Realizare rețea gaze naturale
3. Realizare rețea gaze naturale
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

12

Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Înființare rețea de distribuție a gazelor naturale în comuna Fărău
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale
Realizare rețea gaze naturale

MUNICIPIUL SEBES
ORAȘ ABRUD
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES

ORAS TEIUS
CIUGUD
MOGOS
SANTIMBRU
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
UAT-uri municipale și
orășenești
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ

ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES

TEIUS
CIUGUD

Proiecte propuse de:
CJ Alba
Ministerul Transporturilor
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL SEBES
ORAS BAIA DE ARIES
ASOCIEREA ABRUDCÂMPENI
BERGHIN
BLANDIANA
CERGAU
CIURULEASA
CUT
DAIA ROMANA
DOSTAT
FARAU
GARBOVA
HOPARTA
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
METES
MIRASLAU
OHABA

Proiect cerut de APM Alba
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19. Realizare rețea gaze naturale
20. Realizare rețea gaze naturale
21. Realizare rețea gaze naturale
22. Realizare rețea gaze naturale
23. Inființare rețea de gaze naturale
Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică
1. Realizare rețea de distribuție energie electrică
2. Realizare rețea energie electrică
Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații
1. Extinderea infrastructurii de broadband în județul Alba
2.
3.
4.

Realizare infrastructura digitală pentru supravechere video
Realizare infrastructura digitală pentru supraveghere video inteligentă pe raza
comunei Ciugud
Realizarea unei rețele proprii de infrastructură broadband și fibră optică în comuna
Ciugud

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii
Program 1.2a-1: Învățământul superior:
1. Invățarea automată aplicată în imagistica membrelor corpului uman pentru
detecția și clasificarea anomaliilor;
2. Big data Analitics pentru monitorizarea calității vieții în Orașe Smart 13
3. Ceramic Color Modeling: Soluții inovative bazate pe Data Science (CCM-ISDS) 14
4. Realizarea unui studiu privind priorităție de învățământ în județul Alba în
coordonare cu cerințele pieței muncii;
Program 1.2.a-2: Învățământ profesional (dual) și tehnic:
1. Realizarea de servicii de consiliere privind alegerea continuării studiilor în domeniul
profesional și tehnic prin parteneriate între instituții, autorități publice, companii,
unități de învățământ tehnologic15
2. Refuncționalizarea și dotare licee Dorin Pavel și Domșa pentru un centru de
învățământ dual
3. Dezvoltarea invatamantului dual in parteneriat cu agenti economic
4. Dezvoltarea învățămîntului dual prin dobândirea de competențe profesionale și
digitale
5. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale din cadrul Liceului
Tehnologic Ocna Mureș - Școală Profesională Duală
6. Promovarea învățământului tehnic dual prin servicii de consiliere și orientare în
carieră
7. Centru de formare/ școală pentru învățământul tehnic/ profesional

PIANU
RIMETEA
ROSIA DE SECAS
SASCIORI
SUGAG
Proiecte propuse de:
CENADE
MIRASLAU
Proiecte propuse de:
CJ A LBA și UAT-URI
APARTINĂTOAE
ORAS TEIUS
CIUGUD

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

CJ ALBA /Universitatea 1
Decembrie 1918
Proiecte propuse de:
CJ ALBA

ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
CIUGUD

Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și transfer tehnologic
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart
Proiecte propuse de:
1. Realizare parc industrial
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Realizare parc industrial
MUNICIPIUL SEBES
3. Realizare parc industrial
ORAS BAIA DE ARIES
4. Parcul industrial, logistic și de servicii
ORAS OCNA MURES
5. Parc Logistic Miraslău
Firmă privată MIRASLAU
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic
Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic
Proiecte propuse de:
1. Realizarea de programe sănătate –dispozitive medicale inovatoare pentru CJ ALBA
diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul precoce al pacientului cronic16
2. Susținerea cooperării teritoriale pentru realizarea unui cluster în domeniul sănătății
3. Centrul de activități practice și de recuperare medicală
MUNICIPIUL ALBA IULIA
4. Ceramic Color Modelling
5. Big Data Analytics for Life Quality Monitoring in Smart Cities

13

Proiecte cerute de Universitatea 1 Decembrie 1918
Proiect cerut de Universitatea 1 Decembrie 1918
15 Proiecte cerute de CJ Alba-DDB, Serviciul Dezvoltare Programe Guvernanță Corporativă, Compartiment Dezvoltare Economică și Rurală
16 Proiect cerut de de CJ Alba-Direcția Juridică și Administrație Publică – Compartiment Unități medicale de asistență socială și învățământ
special
14
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6.
7.

Invățare automată aplicată în imagistica membrelor corpului uman pentru detecția
și clasificarea anomaliilor
Parteneriat pentru atragerea de investitori care să se plieze pe nevoile identificate la
nivelul comunității

MUNICIPIUL AIUD

Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu
Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri
Proiecte propuse de:
1. Realizare centru pentru susținere formării de firme în domeniul inovației și afaceri
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Amenajarea în incinta cetății Alba Carolina de spații pentru dezvoltarea de industrii
creative, inovare, cercetare
3. Realizare incubator de afaceri pentru IMM-uri
ORAS CUGIR
4. Dezvoltarea de proiecte comune inovative pentru susținerea dezvoltării economice CIUGUD
inteligente în zona Alba Iulia – Ciugud: centru de inovare, incubator de afaceri
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității, internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din județ
Program 1.4b-1: Tehnologizare
Proiecte propuse de:
1. Crearea unui hub local/cluster pentru integrarea pro-activă a start-upurilor ICT,
MUNICIPIUL ALBA IULIA
concentrat pe inovație și afaceri locale
2. Realizarea centrului național de inteligență artificială și digitizare
3. Dezvoltarea de competențe digitale pentru angajați din IMM-uri
ADSEA / CJ ALBA
4. HUB-ul digital de inovare “NEDEIA DIN APUSENI
SC TAILOR STUDIO SRL
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Politica 1.5a. Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Program 1.5a-1: Infrastructură suport pentru turism și agrement
1. Amenajare domeniu schiabil valea Sebeșului
2. Amenajare baza Salvamont Șureanu, valea Sebeșului
3. Amenajare bază de tratament și agrement în orașul Ocna Mureș
4. Construire complex recreeativ
5. Amenajare spații de agrement pe cursul râului Ampoi
6. Amenajare zona Mamut,Parcul Dendrologic Ioan Vlad, Valea Popii, Parcul de
aventură
7. Amenajare spații de agrement pe cursul râului Mureș
8. Amenajare și reconversie funcțională a zonei lacului Cherteu
9. Realizare zonă de agrement în zona Valea Aiudului
10. Valorificare zonelor cu potențial turistic
11. Dobândirea statutului de oraș – stațiune de interes local și valorificarea potențialului
de dezvoltare economică și turistică exprimat de punerea în valoarea a Bazei de
tratament și agrement Ocna Mureș
12. Realizarea de zone de agrement pe râul Mureș
13. Amenajare domeniul schiabil
14. Dezvoltarea domeniului schiabil Arieșeni și a altor sporturi de iarnă
15. Punct de informare turistică
16. Amenajarea obiectivelor turistice din comună
17. Amenajarea de locuri de odihnă și de adăposturi de-a lungul itinerariilor turistice
18. Realizarea de trasee pentru biciclete, motociclete, ATV
19. Amenajarea, dotarea platformelor de campare ( inclusivși colectare gunoi menajer)
20. Amenajare unei pârtii de schi
21. Amenajare domeniul schiabil
22. Amenajare zonă de agrement pentru tineri
23. Complex turistic- religios
24. Valorificarea turistică a Râului Mureș prin construirea unei zone de agrement (bazine,
parc de rulote, ponton) la Drâmbar, dar și prin promovarea unor atracții turistice noi:
plutăritul pe Mureș ca mijloc de agrement
25. Amenajare zonă agrement Apa Sărată
26. Modernizare bază de agrement
27. Amenajare Peștera Scărișoara
28. Amenajare Peștera Dârnini
29. Dezvoltare zona turistică ”Ursoaia”
30. Dezvoltare băile sărate Ocnișoara
31. Amenajare bază de agrement pe râul Mureș
32. Amenajare bază de agrement
33. Amenajare bază de agrement

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL AIUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAȘ OCNA MUREȘ

ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ARIESENI

AVRAM IANCU
BUCIUM
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD

CRACIUNELU DE JOS
GARBOVA
GARDA DE SUS
HOREA
CJ ALBA , LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
PIANU
ROSIA MONTANA
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34. Amenajare bază de agrement
35. Amenajare domeniul schiabil Valea Sebeșului / Poarta Raiului
36. Amenajare bază de agrement
37. Realizare zone de pescuit și recreativ sportiv
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor turistice și de recreere
Program 1.5b-1: Atracții și experiențe turistice
1. Valorificarea potențialului turistic al drumului județean DJ 107i – Transalpina

2.

de Apuseni
Amenajare zonă turistică Râpa Roșie

3.
4.
5.

Amenajarea, semnalizarea și marcarea traseelor turistice din Parcul Natural Apuseni
Amenajarea de alei pietonale
Dezvoltarea de activități în parteneriat sau asociere între primaria comunei Arieșeni
și sectorul privat
6. Amenajare popasuri pe traseele turistice montane
7. Amenajare popasuri pe trasee turistice montane
8. Amenajare și marcare trasee turistice
9. Amenajare izvoare și locuri de popas
10. Amenajare și marcare trasee turistice
11. Amenajare izvoare și locuri de popas
12. Amenajare în zona Stânca de Foc
Program 1.5b-2: Promovare turistică
1. Elaborare de materiale promoționale (broșuri, machete, postere, mape,
videoclipuri, scurt metraje documentare) privind județul Alba;
2. Organizarea și participarea la evenimente de promovare a potențialului local de
dezvoltare și de stimulare a consumului de produse Locale17
3. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial existente
4. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial pentru dezvoltarea
turismului
5. Promovarea evenimentelor de interes cultural
6. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial existente
7. Promovarea evenimentelor de interes cultural
8. Realizarea unor materiale de promovarea a potențialului turistic din zona Ciugud
(filme, broșuri, materiale promoționale de promovare turistică)
9. Promovarea valorilor de patrimoniu material și imaterial specifice zonei rurale
10. Atestarea comunei Săsciori ca stațiune turistică de interes național

SANCEL
SASCIORI
VINTU DE JOS
BLANDIANA
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
MUNICIPIUL SEBES
ARIESENI

AVRAM IANCU
BISTRA

BUCIUM

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

CJ ALBA
MUNICIPIUL AIUD
AVRAM IANCU
BISTRA
CIUGUD

SASCIORI

Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la una competitivă pe piața globală
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă
Proiecte propuse de:
1. Modernizare, reabilitare dispensar veterinar
ALBAC
2. Investitii in fermele agricole
GAL ”Pe Mures si pe
3. Sprijin forfetar pentru ferme mici in vederea cresterii eficientei si productivitatii
Tarnave”
Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare și promovarea produselor și a siguranței alimentare
Program 1.6b-1: Colectarea, depozitare și procesare
Proiecte propuse de:
1. Depozit agro-alimentar cu branduri alimente specifice Munților Apuseni
SC TAILOR STUDIO SRL
2. Wool HUB – centru regional pentru prelucrare lâna
3. Centru de procesare a produselor agricole, animaliere, apicole, plante medicinale
CETATEA DE BALTA
4. Modernizare centru de valorificare a produselor locale
SASCIORI
5.
Amenajare baie comunala ovine si caprine
SPRING
Program 1.6b-2: Comercializare
Proiecte propuse de:
1. Reabilitare piață agroalimentară Dr. Constantin Hagea
MUNICIPIUL AIUD
2. Reabilitare piață agro-alimentară
ORAS TEIUS
3. Amenajare piață agroalimentară
IGHIU
4. Modernizarea târgului de animale Săsciori
SASCIORI
5. Amenajare piață agroalimentară
VALEA LUNGA
Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare
Proiecte propuse de:
1. Sustinerea sectorului non-agricol si a mestesugarilor
GAL ”Pe Mures si pe
2. Promovarea inteligenta a produselor agricole – proiect cooperare
Tarnave”
3. Centru de servicii pentru fermieri
4. Marketing inteligent al produselor agricole - e-commerce pentru produse agricole si
procesate, lant de desfacere, economie circulara
17

Proiecte cerute de CJ Alba-DDB, Serviciul Dezvoltare Programe Guvernanță Corporativă, Compartiment Dezvoltare Economică și Rurală
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Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Politica 2.1.a. Regenerare urbană
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale
1. Amenajare circulație/trasee pietonale
2. Realizarea de spații de recreere folosind surse de energie regenerabilă și conectare
wifi și acces la internet
3. Regenerarea urbană platforma Centrală
4. Regenerare urbană platforma cartier Cetate
5. Reabilitare Zona Centrală Protejată
6. Amenajare urbana a centrului municipiului Blaj inclusiv prin utilizarea surselor de
energie alternativa
7. Amenajarea unei promenade pietonale pe digurile raului Tarnava Mare
8. Reconversia functionala a zonei Lacului Chereteu
9. Reconversia functionala a zonei falezei raului Tarnava Mare
10. Reconversia functionala a zonei Fantana Domnisoarei
11. Reamenajare Aleea Parc, Aleea Lac, Valea Frumoasei
12. Realizare spații parcare auto
13. Amenajare Centrul Istoric
14. Reabilitarea și mobilarea zonei centrale
Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate / subutilizate
1. Reconversia functionala a terenurilor din zona industriala a municipiului Blaj
2. Reconversia functionala a terenurilor din zona fostei Fabrici de Caramida
3. Regenerare urbană inteligentă, durabilă și inclusivă
Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit
1. Construcția și reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii
2. Refuncționalizare cartiere rezidențiale
3. Reconversia functionala a zonei Cartierul Veteranilor zona Ciufud – Tiur
4. Reabilitarea, plantarea si mobilarea spatiilor dintre blocurile din cartierul Gheorghe
Baritiu pentru locuri de odihna si socializare
5. Reabilitarea, plantarea si mobilarea spatiilor dintre locuinte colective din zonei
Cartierul Veteranilor zona Ciufud - Tiur
6. Modernizare cartier Mircea cel Mare
7. Concept bio arhitectural unic de regenerarea parcului și spațiilor publice din
cartierele orașului prin amenajarea de spații verzi, dotarea acestora cu mobilier
urban, locuri de joacă, fitness, spații cu mobilier pentru petrecerea timpului liber,
terenuri de sport, măsuri de siguranța populației și patrimoniului
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele istorice
1. Regenerarea urbană platforma Centrală
2. Regenerare urbană platforma cartier Cetate
3. Refatadizarea cladirilor din zona centrala a municipiului Blaj
4. Regenerare urbana oraș Abrud
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului public în mediul rural
Program 2.1.b-1. Centre civice:
1. Amenajare Centru Civic Comuna Arieșeni
2. Reabilitare, modernizare zona centrală
3. Reabilitare, modernizare zona centrală
4. Modernizare centru comună
5. Reabilitare, modernizare zona centrală
6. Modernizarea centrelor civice din satele comunei Ciugud
7. Reabilitare, modernizare zona centrală
8. Reabilitare, modernizare zona centrală
9. Reabilitare, modernizare zona centrală
10. Construire toaletă publică în Rîmetea
11. Realizare alei pietonale
12. Sistem iluminare si supraveghere în spațiul public conform amenajamentului pastoral
Program 2.1.b-2: Parcuri/ locuri de joacă
1. Amenajarea spațiilor verzi și realizarea de locuri de recreere
2. Realizare parcuri, mobilier urban și locuri de joacă
3. Reabilitare parcuri, mobilier urban și locuri de joacă
4. Construire loc de joacă copii
5. Reabilitare parcuri, mobilier urban și locuri de joacă
6. Amenajarea unor spații de joacă și de recreere în satele comunei Ciugud

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS CAMPENI
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS OCNA MURES

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS ABRUD
Proiecte propuse de:
ARIESENI
BISTRA
BLANDIANA
BUCERDEA GRANOASA
CENADE
CIUGUD
IGHIU
MOGOS
RÂMET
RIMETEA
SCARISOARA
SPRING
Proiecte propuse de:
AVRAM IANCU
BERGHIN
BUCIUM
BUCERDEA GRANOASA
CERGAU
CIUGUD
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Modernizare parc, mobilier urban și locuri de joacă
Construire parc Fântâna Buni
Amenajare locuri de joacă pentru copii în satele componente ale comunei Fărău
Amenajare mini-parcuri în satele componente ale comunei Fărău
Realizare spații verzi și locuri de joacă
Realizare parcuri și dotare cu mobilier urban
Amenajare locuri de joacă pentru copii în satele Săsciori, Sebeșel, Răchita și Loman
Amenajare mini-parcuri în satele Săsciori, Sebeșel, Răchita, Căpâlna și Loman
Realizare spații verzi și locuri de joacă
Realizare parcuri și dotare cu mobilier urban
Realizare suprafețe spații verzi și locuri de joacă pentru copii

CRICAU
DAIA ROMANA
FARAU
SANTIMBRU
SASCIORI
SANTIMBRU
VALEA LUNGA

Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație
Program 2.2.a-1: Învățământ antepreșcolar și preșcolar
Proiecte propuse de:
1. Construcție, dotare creșă, str. Laleleor
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Costrucție, dotare creșă, zona Schit
3. Construire creșă
ORAS TEIUS
4. Construire creșă cu program prelungit „Prichindel”
ORAS OCNA MURES
5. Construire grădiniță cu program prelungit
BUCERDEA GRANOASA
6. Construire grădiniță
CENADE
7. Reabilitare, modernizare dotare grădinițe
CRICAU
8. Reabilitare, modernizare grădiniță
GALDA DE JOS
9. Construire grădiniță
SALCIUA
10. Reabilitare, modernizare grădiniță cu punct sanitar
SANTIMBRU
11. Modernizare grădiniță
VINTU DE JOS
Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal
Proiecte propuse de:
1. Refuncționalizare școală gimnazială Oarda
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Construire sală educație fizică școlară Seminar Teologic Ortodox
3. Construire sală de sport (bdul Ferdinand I)
MINISTERUL APARĂRII
4. Extindere Liceul Militar Mihai Viteazu cu școla de cadeți
NATIONALE
5. Reabilitare Colegiul Național Titu Maiorescu
MUNICIPIUL AIUD
6. Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic
7. Modernizare sală de sport școală
ORAS ABRUD
8. Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Toma Cocisiu
MUNICIPIUL BLAJ
9. Reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic Timotei Cipariu
10. Reabilitare și modernizare instalații electrice școala gimnazială Mihail Kogălnicenu
MUNICIPIUL SEBES
11. Amenajare locuri de joacă școala gimnazială Răhău
12. Construire campus școlar -internat
ORAS BAIA DE ARIES
13. Extindere și modernizare școală gimnazială
ORAS CAMPENI
14. Extindere sală de sport liceul Corneliu Medrea
ORAS ZLATNA
15. Dotare internat școlar
ALBAC
16. Dotare laboratoare
17. Construire sală sport la școala primară din sat Tarsa
AVRAM IANCU
18. Reabilitare clădire și incintă a școlii Straja
BERGHIN
19. Reabilitare clădire și incintă a școlii Henig
20. Reabilitare teren sport școala gimnazială
BISTRA
21. Reabilitare, modernizare școli
BLANDIANA
22. Modernizare teren de sport la școala gimnazială Ioan Maiorescu
BUCERDEA GRANOASA
23. Construirea Școlii Viitorului – un model pentru învățământul rural care susține CIUGUD
dezvoltarea școlii de sat prin aplicarea unor soluții tehnologice moderne (smart) în
sistemul educațional
24. Reabilitare, modernizare școli
CIURULEASA
25. Reabilitare, modernizare, dotare școli
CRICAU
26. Reabilitare, modernizare, dotare școală gimnazială
CUT
27. Construcție sală de sport
DAIA ROMANA
28. Reparații clădiri școlare
FARAU
29. Reabilitare, modernizare școală gimnazială
GARBOVA
30. Reabilitare, modernizare școală clase I-VII
HOPARTA
31. Reabilitare, modernizare școală primară
32. Reabilitare, modernizare școli
HOREA
33. Dotare internat școlar
34. Reabilitare, modernizare școală gimnazială
INTREGALDE
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Construire centru multifuncțional de pregătire profesională și de after-school
Reabilitare, modernizare școală gimnazială Ion Breazu
Modernizare școală gimnazială
Reabilitare, modernizare școală gimnazială
Modernizare, reabilitare, echipare școli
Modernizare școală gimnazială
Modernizare internat școlar
Reabilitare acoperiș și instalație încălzire Scoala Gimnazială Ponor
Reabilitare, modernizare, echipare, școală gimnazială
Reabilitare, modernizare Scoala Gimnazială Rimetea
Modernizare, reabilitare, echipare școli
Construire școală primară
Reabilitarea școală gimnazială David Prodan
Construire sală de sport
Reabilitare, modernizare școală primară cu punct sanitar
Modernizare și extindere Școala Gimnazială Săsciori
Modernizare Școala Gimnazială Loman
Reabilitare, modernizare școală gimnazială
Reabilitare, modernizare școală gimnazială
Construire sală de sport școlară
Reabilitare Scoală Generală Comuna Sohodol
Reabilitare internat școlar
Trecerea în domeniul public al Comunei Şona a imobilelor (clădire şi teren )Şcolii
Generale Şona
58. Reabilitare unitătii de învăţământ din localităţile Şona, Biia, Sânmiclăuş
59. Reabilitare, modernizare școală gimnazială Iuliu Maniu
Program 2.2.a-3: Învățământ superior
1. Baza sportivă studențească-Universitatea 1 Decembrie 191818
2. Construire cămin studențesc Universitatea 1 Decembrie 1918
Program 2.2a-4: Digitalizarea educației
1. Introducere sistem de catalog digital în toate școlile din Alba Iulia și derularea unei
campanii de conștientizare a părinților în ceea ce privește siguranța pe care o aduce
acest tip de sistem în procesul educațional
2. Realizarea de platforme pentru cursuri on-line
3. Dotarea liceelor pentru aplicarea metodelor digitale de învățare
4. Infrastructură digitală și platformă unică de învățământ online pentru toate
instituțiile de învățământ
5. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație
6. Realizarea de platforme pentru desfășurarea de cursuri on-line
7. Infrastructură digitală și sistem de educație online
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească
1. Extinderea și modernizarea activitatii Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia

Relocarea si modernizarea activitatii sectiei de onologie si infiintare
compartiment cardiologie interventionala

Constructie Centru de Radioterapie

Modernizare bloc operator

Modernizare sectie Neonatologie si Obstretica Ginecologie – etaj II in cadrul
SJU

Modernizare sectie Pediatrie – etaj V in cadrul SJU

Modernizare sectie Ortopedie si Traumatologie – etaj I in cadrul SJU

Sectie boli infectioase

Sectie Psihiatrie Cronici

RK și schimb de destinație din Școala Postliceală Sanitară în Secție de
Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și extindere Ambulator
2. Centru de activități practice și de recuperare medicală19
3. Construcți, amenajări spital de pneumoftiziologie:
4. Amenajare secție terapie intensivă COVID
5. Construcție corp de clădire pentru servicii de îngrijiri paleative-boli respiratorii

18
19

LUNCA MURESULUI
MIHALT
MOGOS
NOSLAC
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
RADESTI
RIMETEA
ROSIA MONTANA
SALCIUA
SALISTEA
SANCEL
SANTIMBRU
SASCIORI
SIBOT
SPRING
SOHODOL
ȘONA

VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Proiecte propuse de:
ALBA IULIA

MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ARIESENI
BISTRA
SASCIORI
Proiecte propuse de:
CJ Alba - Spitalul Judetean
de Urgenta Alba Iulia

MUNICIPIUL ALBA IULIA
CJ ALBA , Spital
Pneumoftiziologie Aiud

Proiect cerut de Universitatea 1 Decembrie 1918
Proiect cerut de Universitatea 1 Decembrie 1918
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Reamenajare, recompartimentae saloane 20
Extindere, reabilitare, modernizare și dotarea spitalului municipal Blaj
Construire Heliport in vederea asigurarii urgentelor medicale din zona Tarnavelor
Reabilitare clădire maternitate
Dotare spital orășenesc
Modernizare și extindere spital de boli cronice
Construcție unitate medico-socială pentru boli cronice
Înființare unitate medicală paleativă
Modernizare și extindere secție boli infecționase și a unei secții ATI în cadrul
spitalului orășenesc
Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening
1. Infiintarea unui centru de permanenta in domeniul medical
2. Dezvoltarea serviciilor medicale primare la nivelul comunității
3. Centru de permanență medicală
4. Amenajare centru de recuperare respiratorie
5. Reabilitarea și extinderea Unității Medico-Sociale Ocna Mureș
6. Reabilitare si dotare dispensar medical uman
7. Construire centru medical de permanență
8. Modernizare, echipare dispensar uman
9. Dotare cu aparatură medical pentru dispensarul uman comunal
10. Construire, echipare dispensar uman
11. Construire, echipare dispensar uman
12. Modernizare, echipare dispensar uman
13. Amenajare spatii medicale în Cistei și Obreja
14. Realizare spații medicale
15. Reabilitare, modernizare, dotare clădire dispensar uman
16. Reabilitare, modernizare, dotare clădire dispensar uman
17. Dotare echipamente și mobilier Dispensar uman și veterinar
18. Construcție Dispensar Uman
19. Construire dispensar uman
20. Construire dispensar uman
21. Construire dispensar uman
22. Achiziționare echipamente sanitare
23. Reabilitare Dispensar Uman din localitatea Şona
24. Construire centru medical
25. Reabilitare, consolidare dispensar uman
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de urgență
1. Extindere corp administrativ (inclusiv construcție farmacie) și operativ Stația centrală
Alba Iulia
2. Achiziționare sau construcție nouă substația Sebeș (actualmente în locație
improprie)
3. Reorganizarea și reanalizarea infrastructurii și acceselor în substațiile din județ
4. Eficientizarea comunicării între echipaje operative prin dotarea cu stații portabile,
căști, etc.
5. Dotarea cu 1 autoclav și 11 stații de decontaminare în vederea eficientizării
dezinfecției
6. Comunicarea și pregătirea personalului din domeniul asistenței medicale de urgență
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

7.

Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de pregătire pentru personalul cu atribuții în
domeniul asistenței medicale de urgență
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății
1. Telemedicina pentru zonele greu accesibile din judetul Alba
2. E-sănătate, comunicare și formare continuă pentru digitizarea serviciilor de sănătate
3. Realizarea infrastructurii suport pentru susținerea digitizării serviciilor medicale
4. Realizarea infrastructurii suport pentru susținerea digitizării serviciilor medicale
5. Servicii de telemedicină pentru pacienții cu boli grave din comuna Ciugud
6. Sănătate complet digitalizata prin telemedicina
Program 2.2b-8: Formarea continuă a personalului medical
1. Cursuri privind îmbunătăţirea competenţelor profesionale pentru toate categoriile
de personal din sistemul de sănătate a căror scop este creşterea calităţii serviciilor
medicale (în special cele preventive, precum şi educaţie medicală continuă)

20

MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ORAS OCNA MURES
ARIESENI
BISTRA
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CUT
DOSTAT
INTREGALDE
MIHALT
MOGOS
OCOLIS
PIANU
PONOR
RADESTI
RIMETEA
SANCEL
SASCIORI
ȘONA
VALEA LUNGA
VIDRA
Proiecte propuse de:
AMBULANTA ALBA

CJ ALBA și UAT-uri
aparținătoare
ORAS CUGIR
Proiecte propuse de:
CJ ALBA, APL, DSP ALBA
BISTRA
CIUGUD
SC TAILOR STUDIO SRL
Proiecte propuse de:
CJ ALBA

Proiecte cerute de Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
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Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei
Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC)
Proiecte propuse de:
1. Investiții în continuarea proiectelor implementate prin instrumentul CLLD
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. ”Un mesaj pentru viitor”- implementarea unor măsuri integrate de incluziune socială SASCIORI
a comunităților marginalizate de romi din comună
Program 2.2.c-2: Protecția copiilor/ adolescenților în risc de sărăcie și excluziune
Proiecte propuse de:
1. Centru de copii și tineri Sf. Anton
CETATEA DE BALTA
2. Înființare centru de zi (de tip after-school) pentru copii expuși riscului de abandon FARAU
școlar în comuna Fărău
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice
Proiecte propuse de:
1. Centrul județean de criză pentru vârstnici
DGASPC ALBA
2. Cămin pentru persoane vârstnice – 100 locuri
Soc. de Ajutorare Diakonia
Alba Iulia
3. Construire unui complex multifunctional pentru persoanele varstnice
MUNICIPIUL BLAJ
4. Construirea unui centru multifuncțional pentru persoane în vârstă
MUNICIPIUL SEBES
5. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
6. Construire centru pentru persoane vârstnice
ORAS CUGIR
7. Realizare centru de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice și cu handicap
8. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
9. Centrul de zi pentru seniori activi și rețea de îngrijire la domiciliu
ORAS OCNA MURES
10. Construire centru pentru persoane vârstnice
BISTRA
11. Amenajare incintă cămin
BERGHIN
12. Realizare centru de furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor
BUCIUM
vârstnice
13. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
14. Construire centru pentru persoane vârstnice
CERGAU
15. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
16. Azil de vârstnici
CETATEA DE BALTA
17. Construire centru pentru persoane vârstnice
CRACIUNELU DE JOS
18. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
19. Construire centru pentru persoane vârstnice
MOGOS
20. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
21. Construire centru pentru persoane vârstnice
SANCEL
22. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
23. Construire centru pentru persoane vârstnice
SANTIMBRU
24. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități:
Proiecte propuse de:
1. Dotări și amenajari exterioare pentru CIA Abrud
DGASPC ALBA
2. Parteneriat UAT – Liceul Tehnologic Timotei Cipariu in vederea sprijinirii accesului și MUNICIPIUL BLAJ
participării la educație a copiilor cu CES și a celor cu dizabilități (mentorat, peerlearning, formare cadre didactice, materiale suport, tehnici de predare-învățare etc.)
3. Construirea unui complex integrat de servicii pentru persoanele cu dizabilitati (copii
si adulti)
4. Reabilitare și dotări la CIA Ocna Mures
ORAS OCNA MURES
5. Reabilitare și dotări la CIA Gârbova
GARBOVA
6. Reabilitare și dotări la CABR Galda de Jos
GALDA DE JOS
7. Centrul respiro pentru copii și adulți
CJ ALBA, DGASPC
Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabile
Proiecte propuse de:
1. Cantina mobilă pentru persoane vulnerabile social
ORAS OCNA MURES
2. Centrul social de reabilitare socială pentru persoane cu adicții
JUDET ALBA, DGASPC ALBA
3. Concursul Naţional „Mesajul Meu Antidrog”
CENTRUL DE PREVENIRE,
4. Proiectul Naţional „Necenzurat”
EVALUARE ŞI CONSILIERE
5. Proiectul Naţional „Fred Goes Net” Intervenţii timpurii pentru consumatorii de ANTIDROG ALBA
droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară”
6. Proiectul Naţional „ABC-ul Emoţiilor”
7. Proiectul Naţional „Cum Să Creştem Sănătoşi”
8. Proiect „Educaţie pentru prevenirea traficului de persoane”
ANITP Centrul Regional
9. Centru de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane
Alba Iulia
10. Construirea unui centru multifuncțional pentru persoane vulnerabile
MUNICIPIUL ALBA IULIA
11. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
12. Construcție centru comunitar cu servicii integrate
ORAS BAIA DE ARIES
13. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
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14. Imbunătățirea condițiilor de locuit, înființarea de adăposturi de noapte și centre de
urgență pentru categorii de persoane marginalizate: romi, persoane fără adăpost,
familii monoparentale sărace, victime ale violenței domestice
15. Construire centru de servicii sociale
16. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
17. Sprijin grupuri vulnerabile
18. Construire centru de servicii sociale
19. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
20. Refuncționalizare spații cu destinație școli în centre servicii sociale integrate
21. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
22. Construire și dotare centru comunitar integrat
23. Realizare infrastructură de susținere a digitizării serviciilor
24. Realizarea și dotare centru comunitar multifuncțional
Program 2.2.c-6: Locuire socială și pentru tineri/specialiști
1. Realizarea de locuințe sociale
2. Construire locuinte sociale
3. Construcția de locuințe ANL și pentru specialiști
4. Realizarea de locuințe sociale pentru persoane vulnerabile
5. Realizarea de locuințe sociale pentru persoane vulnerabile
6. Construire blocuri de locuințe sociale și pentru tineri
7. Construire bloc de locuințe de serviciu pentru medici și profesori
8. Construire locuințe ANL pentru tineri

ORAS CUGIR

CRICAU
FARAU
GALDA DE JOS
POSAGA
SALISTEA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
ORAS TEIUS
ORAS OCNA MURES
SANTIMBRU

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu apă și canalizare
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă
Proiecte propuse de:
1. Investiții de reabilitare SA 01 Sistem Zonal Apa Alba, conform Masterplan Județean APA CTTA
pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
2. Investiții de reabilitare SA 02 Alba Iulia, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
3. Investiții de reabilitare SA 03 Sebes, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
4. Investiții de reabilitare SA 05 Aiud, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
5. Investiții de reabilitare SA 07 Blaj, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
6. Investiții de reabilitare SA 08 Cugir, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
7. Investiții de reabilitare SA 09 Ocna Mureș, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
8. Investiții de reabilitare SA 10 Zlatna, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
9. Investiții de reabilitare SA 11 Câmpeni, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
10. Investiții de reabilitare SA 12 Abrud, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
11. Investiții de reabilitare și extindere SA 13 Baia de Arieș, conform Masterplan APA CTTA
Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
12. Investiții de reabilitare SA 14 Teiuș, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
13. Investiții de extindere rețea SA 38 Arieșeni, conform Masterplan Județean pentru APA CTTA
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
14. Extindere rețele distribuție apă potabilă
MUNICIPIUL AIUD
15. Extindere retea de distributie apa potabila in cartierele noi de locuinte
MUNICIPIUL BLAJ
16. Extindere rețea apă potabilă
MUNICIPIUL SEBES
17. Reabilitarea rețea apă potabilă
18. Realizare rețea alimentare cu apă potabilă (pt sate aparținătoare)
ORAS BAIA DE ARIES
19. Modernizare și extindere aducțiune apă potabilă
ORAS CUGIR
20. Extindere rețele distribuție apă potabilă
21. Reabilitare rețele apă potabilă
ORAS TEIUS
22. Extindere rețea apă potabilă în zona industrială
23. Infrastructură de apă-Etapa a III-a
ORAS ZLATNA
24. Extindere rețea apă potabilă
ALBAC
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Realizarea alimentare cu apă potabilă
Realizare rețea alimentare cu apă potabilă
Extindere rețea apă potabilă
Realizare de captări de apă și de bazine de stocare
Realizare rețea alimentare cu apă potabilă
Modernizarea rețelelor de apă din satele Hăpria și Limba pentru adaptarea lor la
creșterea numărului de consumatori
31. Extindere rețea apă potabilă în zonele noi de locuire din comună și în zona industrială
32. Realizare rețea alimentare cu apă potabilă
33. Extindere rețele distribuție apă potabilă
34. Reabilitare rețea alimentare cu apă potabilă
35. Extindere rețele distribuție apă potabilă
36. Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă
37. Modernizare și extindere aducțiune Petrești-SP Galda
38. Extindere rețele distribuție apă potabilă
39. Extindere rețele distribuție apă potabilă
40. Extindere rețea apă potabilă
41. Modernizare stație captare, filtrare și înmagazinare apă
42. Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă
43. Realizarea alimentare cu apă potabilă
44. Extindere rețele distribuție apă potabilă
45. Aducțiuni sursă nouă de apă potabilă
46. Realizare alimentare cu apă potabilă
47. Realizare sisteme de alimentare cu apă potabilă
48. Alimentare cu apă pe grupuri de gospodării
49. Extindere rețea apă potabilă
50. Extindere rețea apă potabilă
51. Extindere rețea apă potabilă
52. Modernizare infrastructură alimentare cu apă
53. Reabilitarea rețea apă potabilă în cele 2 sate din comuna Rimetea
54. Extindere rețele apă potabilă în zone noi de construcții (pe domeniul public al
comunei)
55. Alimentare cu apă potabilă sat Laz
56. Extindere alimentare cu apă sat Căpâlna
57. Alimentare cu apă Poarta Raiului
58. Extindere rețea apă potabilă
59. Extindere rețele distribuție apă potabilă
60. Realizare rețea alimentare cu apă
61. Extindere rețea apă potabilă
62. Alimentare cu apă potabilă
63. Aducțiune apă și stație tratare apă potabilă
64. Bazin colector de mare capacitate apă potabilă
65. Extindere rețea apă potabilă
Program 2.3.a-2. Canalizare
1. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 01 Alba Iulia, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
2. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 02 Sebeș, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
3. Investiții de reabilitare GA 03 Aiud, Lopadea Noua, conform Masterplan Județean
pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
4. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 04 Blaj, Sancel, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
5. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 05 Cugir, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
6. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 06 Ocna Mures, Unirea,
conform Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2
(2020-2040)
7. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 07 Abrud, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
8. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 08 Baia de Arieș, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
9. Investiții de reabilitare și extindere rețele canalizare GA 09 Teiuș, conform
Masterplan Județean pentru Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)

ALMASU MARE
BISTRA
BUCIUM
CALNIC
CIUGUD

CIURULEASA
CRACIUNELU DE JOS
CRICAU
DOSTAT
GALDA DE JOS
GARBOVA
GARDA DE SUS
IGHIU
LUNCA MURESULUI
LUPSA
METES
MIRASLAU
MOGOS
OCOLIS
PIANU
PONOR
POSAGA
RADESTI
ROSIA MONTANA
RÂMEȚ
RIMETEA
SANTIMBRU
SASCIORI

SCARISOARA
SONA
SPRING
STREMT
SUGAG
VADU MOTILOR
VALEA LUNGA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA

APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
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10. Investiții rețele canalizare GA 15 Arieșeni, conform Masterplan Județean pentru
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
11. Investiții rețele canalizare GA 19 Sântimbru, conform Masterplan Județean pentru
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
12. Investiții rețele canalizare GA 21 Blandiana, conform Masterplan Județean pentru
Infrastructura de Apă/ Apă Uzată – Faza 2 (2020-2040)
13. Extindere retea de canalizare in cartierele noi de locuinte
14. Modernizare și extindere colectoare canalizare
15. Realizare rețea de canalizare (pt sate aparținătoare)
16. Realizare branșamente la rețeaua nouă de canalizare
17. Reabilitare rețea de canalizare și pluvială (DN14B)
18. Extindere rețea canalizare în zona industrială
19. Infrastructura canalizare
20. Etapa a III-a
21. Extindere rețea canalizare
22. Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare
23. Realizare rețea de canalizare
24. Realizare rețea de canalizare
25. Realizare stație de pompare apă uzată
26. Realizare rigole ape pluviale
27. Extindere rețea de canalizare
28. Realizare sistem de colectare a apelor pluviale pe strada Podvechiului și Salcâmilor
29. Realizare rețea de canalizare
30. Realizare rigole ape pluviale
31. Realizare rețea de canalizare
32. Realizare rigole ape pluviale
33. Realizare rigole ape pluviale
34. Realizare rețea de canalizare
35. Realizare rigole ape pluviale
36. Extindere rețea canalizare în zonele noi de locuire din comună și în zona industrială
37. Realizare rețea de canalizare
38. Extindere rețea canalizare
39. Realizare rețea canalizare
40. Realizare sistem de canalizare
41. Realizare rigole ape pluviale
42. Realizare rigole ape pluviale
43. Extindere rețea de canalizare în satele Sânbenedic, Medveș, Heria și Silea
44. Realizare sisteme de canalizare
45. Reabilitare rețea de canalizare
46. Realizare rețea canalizare
47. Realizare rigole ape pluviale
48. Extindere rețea canalizare în localitățile Ighiu, Bucerdea Vinoasă, Ighiel și Sard
49. Realizare rigole ape pluviale
50. Realizarea canalizare menajeră (Lopadea Nouă)
51. Realizare fose septice (sate componente)
52. Inființare sistem de canalizare
53. Extindere rețea de canalizare
54. Realizare sisteme de canalizare
55. Realizarea rețea canalizare, case din sate răsfirate
56. Extindere rețea canalizare
57. Realizare rigole ape pluviale
58. Realizare retea canalizare
59. Realizarea rețea canalizare
60. Realizarea rețea canalizare
61. Canalizare pe grupuri de gospodării
62. Realizarea rețea canalizare
63. Realizarea rețea canalizare
64. Modernizare infrastructură canalizare
65. Reabilitarea rețea canalizare în cele 2 sate din comuna Rimetea
66. Realizare rețea canalizare
67. Realizare rigole ape pluviale
68. Realizarea rețea canalizare
69. Realizarea rețea canalizare
70. Realizare rețele de canalizare

APA CTTA
APA CTTA
APA CTTA
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS TEIUS

ORAS ZLATNA
ALBAC
ARIESENI
AVRAM IANCU
BERGHIN

BISTRA
BUCERDEA GRANOASA
CALNIC
CENADE
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CIURULEASA
CRICAU
DOSTAT
FARAU
GALDA DE JOS
HOPARTA
IGHIU
LIVEZILE
LOPADEA NOUA
LUNCA MURESULUI
LUPSA
MOGOS
NOSLAC
OHABA
PIANU
POIANA VADULUI
PONOR
ROSIA MONTANA
RADESTI
RÂMEȚ
RIMETEA
ROSIA DE SECAS
SALCIUA
SANCEL
SANTIMBRU
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71. Realizare stații de pompare apă uzată
72. Extindere rețele canalizare în zone noi de construcții (pe domeniul public))
73. Extindere rețea de canalizare sat Sebeșel
74. Realizarea rețea canalizare
75. Realizarea rețea canalizare
76. Extindere rețea canalizare
77. Realizare rețea canalizare
78. Înfiinţare reţea de canalizare în localităţile Şona şi Lunca Tarnavei
79. Amenajare canal colector
80. Realizare rigole ape pluviale
81. Extindere rețea apă uzată
82. Realizare rigole ape pluviale
Program 2.3.a-3. Stații de epurare
1. Realizarea de mini-stații de epurare a apelor uzate
2. Realizare stație de epurare cu racord electric
3. Reabilitare și modernizare stații de epurare
4. Realizare stație de epurare
5. Realizare stație de epurare
6. Realizare stație de epurare
7. Realizare stație de epurare
Program 2.3.b-1. Iluminat public
1. Realizare sistem de iluminat public stradal – Lot 4
2. Extindere retea de distributie iluminat public in cartierele noi de locuinte
3. Modernizarea si reabilitarea sistemului de iluminat public al municipiului Blaj
inclusiv ingroparea cablurilor de energie electrica trafic de date , conducte de
utilitati
4. Extindere și modernizare iluminat public stradal
5. Realizare canalizare subterană curenți slabi
6. Modernizare și extindere iluminat public
7. Modernizare iluminat public tehnologie LED, sistem tele gestiune
8. Reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public bazat pe tehnologii
inteligente și telegestiune
9. Extindere rețea distribuție electrică
10. Extindere rețea iluminat public stradal
11. Extinderea sistemului de iluminat public stradal
12. Extindere iluminat public pentru toate satele
13. Modernizare iluminat public stradal
14. Modernizare iluminat public stradal
15. Modernizare iluminat public stradal
16. Realizare rețea iluminat public tehnologie LED
17. Modernizarea iluminatului public și implementarea unor soluții inteligente pentru
reducerea consumului de energie electrică
18. Modernizare iluminat public stradal
19. Modernizare iluminat public stradal
20. Modernizare iluminat public stradal
21. Modernizare iluminat public stradal
22. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
23. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
24. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
25. Modernizare rețele iluminat public stradal
26. Modernizare și reabilitare rețea iluminat public stradal
27. Creștere eficiență energetică a sistemului de iluminat public stradal
28. Extindere rețele iluminat public stradal
29. Extindere și modernizare rețele iluminat public stradal
30. Reabilitare și modernizare rețele iluminat public stradal
31. Modernizare rețele iluminat public stradal
32. Modernizare rețele iluminat public stradal
33. Modernizare rețele iluminat public stradal
34. Modernizare rețea de iluminat public
Program 2.3.b-2. Extindere, reabilitare, modernizare rețele de distribuție energie
electrică
1. Extindere retea de distributie energie electrica in cartierele noi de locuinte
2. Extindere rețea de distribuție energie electrică

SASCIORI
SIBOT
SPRING
STREMT
SUGAG
ȘONA
UNIREA
VADU MOTILOR
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
BUCIUM
LOPADEA NOUA
GALDA DE JOS
OHABA
POIANA VADULUI
SIBOT
SPRING
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS CAMPENI
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ALBAC
ARIESENI
AVRAM IANCU
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CRACIUNELU DE JOS
CUT
FARAU
GARBOVA
IGHIU
MOGOS
OCOLIS
POSAGA
RIMETEA
SALCIUA
SANTIMBRU
SASCIORI
SPRING
UNIREA
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ALBAC
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3.
4.

Extindere rețea de distribuție energie electrică
Extinderea și mărirea capacității rețelei de alimentare cu energie electrică a Zonei de
Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar
5. Extindere rețea de distribuție energie electrică
6. Extindere rețea de distribuție energie electrică
7. Extindere rețea energie electrică
8. Extindere rețea energie electrică
9. Rezolvare deficienţe alimentare cu energie electrică în localitatea Şona
10. Extindere rețea energie electrică
Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele de distribuție a gazelor
naturale
1. Extindere retea de distributie gaze naturale in cartierele noi de locuinte
2. Extindere rețea gaze naturale
3. Extindere rețea gaze naturale comuna Ciugud;
4. Extindere rețea gaze naturale Zona Industrială
5. Extindere rețea gaze naturale
6. Extindere rețea gaze naturale
7. Extindere rețea gaze naturale
8. Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale
9. Extindere rețea gaze naturale
10. Extindere rețea gaze naturale în Ciugudul de Sus, Ciugudul de Jos
11. Extindere rețea gaze naturale
12. Extindere rețea gaze naturale
13. Extindere rețea gaze naturale

BISTRA
CIUGUD
GALDA DE JOS
GARDA DE SUS
OCOLIS
SASCIORI
ȘONA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS TEIUS
CIUGUD
CRICAU
IGHIU
SALISTEA
SASCIORI
STREMT
UNIREA
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS

Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit
Proiecte propuse de:
1. Refuncționalizare, reabilitare clădirea C2 în bibiloteca județeană Lucian Blaga (cu
CJ ALBA, Biblioteca
mansardare)
Județeană „Lucian Blaga”
2. Creșterea accesibilității și punere în valoare a cetăţilor dacice Căpâlna şi Piatra
CJ ALBA
Craivii
3. Realizare ghiduri de bune practici în conservarea și restaurarea monumentelor
istorice
4. Realizare monografii istorice ale UAT-urilor /aplicații software care să promoveze
monumentele istorice
5. Conservare, restaurare și valorificarea primei biserici creștine, Basilica, din
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Transilvania
6. Conservare, restaurare și valorificare vestigii Palat Guvernator Dacia Romană
7. Reabilitarea imobil Casa av. Dr. Camil Velican
8. Conservarea, restaurarea și valorificarea Ansamblului Palatului Principilor
9. Fortificație Vauban - Traseu Nordic: Restaurare bastionane, raveline, contragărzi,
curtine, clești
10. Fortificație Vauban - Traseul Sudic- Etapa A+B
11. Revitalizare, funcționalizare clădire a fostului Colegiu Academic Bethlen
12. Restaurare, consolidare și valorificare Casa Zapolya-Muzeul municipal Ioan Raica
MUNICIPIUL SEBES, CJ ALBA
13. Consolidare, restaurare si valorificare monument Crucea lui Avram Iancu
MUNICIPIUL BLAJ
14. Modernizare, dotare si valorificare Casa Horea Cucerzan
15. Restaurarea Castelului din Blaj (Ansamblul reședinței mitropolitane AB-II-a-AMUNICIPIUL BLAJ
00189)
MITROPOLIA ROMÂNĂ
16. Renovarea și dotarea primei școli românești la Blaj (AB-II-a-A-00188)
UNITĂ CU ROMA GRECO17. Restaurare Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj (AB-II-m-A-00187)
CATOLICĂ
18. Reabilitare și promovare Cetatea Dacică
ORAS CUGIR
19. Reabilitare, modernizare și valorificare-Casa memorială Ioan Mihu
20. Restaurarea, conservarea și punerea în valoarea a patrimoniului cultural și istoric ORAS OCNA MURES
exprimat de ansamblul Castelul Teleki și Capela romano-catolică
21. Reabilitare și revitalizare sit arheologic Măgura Capudului
ORAS TEIUS
22. Conservare și restaurare a monumentului Crucea episcopului Anderi Saguna cu troița BUCIUM
23. Restaurarea, conservarea și punerea în valoarea a Cetății „halstattiene” de la Teleac, CIUGUD
cea mai mare fortificație de acest tip descoperită pe teritoriul României
24. Consolidare muzeu, a clădirii Paraclis și a incintei– Ansamblul mânăstirii Râmeț RAMET
precum și reamenajări pentru spții expoziție și depozitare obiecte cult
25. Reabilitare, conservare monumente istorice (conf. LMI 2015)
ROSIA MONTANA
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26. Consolidare, restaurare, valorificare monumentului istoric Cetatea dacică de la
Căpâlna
27. Restaurare, conservare și dotare monument ”Casa Vadu Moților nr. 18”
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil
1. Revitalizare patrimoniului cultural-Istorie Activă
Program 2.4.a-3. Patrimoniul intangibil
1. Digitalizarea și promovarea patrimoniului imaterial al județului (folclor, meșteșuguri,
datini și obiceiuri, gastronomie, etc.)
2. Promovarea patrimoniului imaterial al zonei Tarnavelor (Festivalul Mierii, Festivalul
Vinului , Festivalul Gulasului, Festivalul Ridichilor, Festivalul Placintelor)
Politica 2.4.b. Dezvoltarea și diversificarea ofertei culturale, sportive și de agrement
Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale
1. O bibliotecă pentru fiecare comunitate: 1 sediu nou pentru Biblioteca Județeană
,,Lucian Blaga” Alba; 3 sedii noi sau reabilitate, optimizate pentru bibliotecile
muncipale; 7 sedii noi sau reabilitate, optimizate pentru bibliotecile orășenești; 67
sedii noi sau reabilitate pentru bibliotecile comunale
2. Amenajare spațiu expozițional și de eveniment Castel Sâncrai, Municipiul Aiud
3. Reabilitare, restaurare, refuncționalizare și amenajare expoziție permanentă
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
4. Valorificarea spațiilor și terenurilor din Sanțurile Cetății Alba Carolina
5. Reabilitare refuncționalizare Cazarma din cadrul Cetății Alba Carolina (Alba
Creativă: mix de ateliere creative, apartamente pentru utilizatorii atelierelor, etc)
6. Realizarea spațiului cultural Vie Antiquitas prin consolidare, revitalizare imobil str.
Militari nr. 3
7. Refuncționalizarea Cămine Culturale (Oarda-Micești)
8. Reabilitare, modernizare, echipare Casa de Cultură a Sindicatelor
9. Reabilitare, modernizare, echipare Casa de cultură a tineretului
10. Reabilitare, modernizare, dotare centrul multicultural Liviu Rebreanu
11. Reabilitare, modernizare si dotare Centru Cultural Iacob Muresianu
12. Reabilitare, modernizare si dotare Muzeul de Istorie Augustin Bunea
13. Reamenajare spațiu centrală termică în Centrul multifuncțional cultural –recreeativ
14. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural
15. Extindere, modernizare Muzeu Avram Iancu
16. Regenerarea patrimoniul industrial și natural specific exploatării de sare Ocna Mureș
și amenajarea celui mai marea complexul muzeal în aer liber din România – SALINAE
17. Modernizarea infrastructurii culturale multifuncționale specifice Casei de Cultură
„Ion Sângerean”
18. Extindere, modernizare și dotare centru cultural
19. Reabilitare cămin cultural
20. Modernizare cămin cultural
21. Reabilitare, extindere, modernizare cămin cultural
22. Reabilitare, modernizare camine culturale
23. Extindere, modernizare camine culturale
24. Modernizare și extindere cămin cultural
25. Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural
26. Construire grupuri sanitare la căminul cultural
27. Modernizare cămin cultural
28. Modernizare Cămin Cultural Medveș
29. Modernizare cămin cultural
30. Reabilitare, modernizare și dotare cămine culturale
31. Modernizare cămin cultural
32. Amenajare muzeu Ion Breazu
33. Modernizare centru cultural
34. Modernizare cămine culturale
35. Extindere Cămin Cultural Geogel (construire și dotare bucătărie)
36. Reabilitare acoperiș Cămin Cultural Ponor
37. Reabilitare, modernizare cămin cultural
38. Reabilitare cămine culturale în satul Rimetea și în satul Colțești
39. Modernizare muzeu etnografic
40. Renovare şi dotare Cămine Culturale
41. Reabilitare, modernizare asezământ cultural
42. Reabilitare Casa memorială poet Itu Nicolae
43. Realizare centru comunitar multifuncțional

SASCIORI
VADU MOTILOR
Proiecte propuse de:
ORAS CUGIR
Proiecte propuse de:
CJ ALBA, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”
MUNICIPIUL BLAJ

Proiecte propuse de:
CJ ALBA, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”

CJ ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBES
ORAS CAMPENI
ORAS OCNA MURES

ORAS ZLATNA
ALMASU MARE
BLANDIANA
CALNIC
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIURULEASA
CRICAU
CUT
FARAU
HOPARTA
HOREA
LUNCA MURESULUI
MIHALT
NOSLAC
PIANU
PONOR
RADESTI
RIMETEA
SANCEL
ȘONA
VADUL MOTILOR
VINTU DE JOS
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Program 2.4.b-2. Dezvoltări noi de infrastructură culturală
1. Construire Teatru Bastion Sf. Mihail
2. Depozit de ceramică – dezvoltare infrastructură cultură, spaţii adecvate pentru
activităţi culturale, muzeu ceramică
3. Depozit ceramică arheologică (în vederea protejării patrimoniului cultural mobil
arheologic)
4. Construcție centru multifuncțional pentru adulți
5. Realizare așezământ cultural
6. Realizarea Muzeului Mineritului
7. Construire Casă de cultură multifuncțională
8. Construire muzeu multifuncțional
9. Construire și dotare așezământ cultural
10. Construire și amenajare a unui muzeu satesc
11. Construire cămin cultural Henig
12. Construire cămin cultural
13. Muzeu și centru antichități
14. Construire centru cultural multifuncțional în satul Ciugud
15. Construire așezământ cultural
16. Construire cămin cultural
17. Construire cămin cultural
18. Construire centru cultural
19. Construire așezământ cultural
20. Construire așezământ cultural/Cămin Cultural
21. Construire cămin cultural
22. Construire Monumentul Eroilor Loman
23. Construire cămin cultural
24. Construire așezământ cultural
25. Construire așezământ cultural
26. Construire așezământ cultural
27. Construire așezământ cultural
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii
1. Dezvoltarea și promovarea eficientă, inclusiv îm mediul online a unui calendar
cultural integrat al județului
2. Festivalul Internațional de Teatru „Povești
3. Caravana cu păpuși
4. Casa poveștilor
5. Finantarea si internalionalizarea Taberei de pictura Inocentiu Micu Clain
6. Finantarea si internalionalizarea Festivalului Blaj @live
7. Finantarea si internalionalizarea Festivalului Cultura pentru Cultura
8. Organizarea si finantarea Zilei de 15 August – ca sarbatoare de hram a Blajului
9. Realizare și publicare cărți monografice și de promovare a patrimoniului cultural și
istoric
10. Realizarea și promovarea activităților culturale a comunei
Program 2.4.b-5. Cultele religioase
1. Drumul Papei Francisc în (la) Blaj
2. Realizarea unui cimitir ecumenic modern la Blaj de către Biserica Greco-Catolică
3. Realizarea prin reamenajare și dotare a unui Centru de formare continuă a clerului
greco-catolic în Blaj
4. Conservare, restaurare și reabilitare biserica Nașterea Maicii Domnului
5. Construire Capelă „Sfântul Lazăr” (Clopotnița)
6. Achizitie teren cimitir satesc
7. Construire trapeză și chilii la Mânăstrirea Valea Bistrei
8. Construire capelă
9. Inființare cimitir comunal
10. Construire capelă
11. Construire, modernizare capele
12. Construire capelă
13. Construire capelă
14. Construire capelă
15. Construire capele în satele Teleac, Hăpria, Drâmbar, Limba și Ciugud
16. Construire capelă
17. Construire capelă
18. Construire capelă

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD
ORAS BAIA DE ARIES
ORAS TEIUS
ORAS CUGIR
ORAS ZLATNA
ARIESENI
BERGHIN
BISTRA
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
DAIA ROMANA
LIVEZILE
MIRASLAU
MOGOS
POSAGA
RÂMET
SANCEL
SASCIORI
SCARISOARA
SPRING
SUGAG
UNIREA
VALEA LUNGA
Proiecte propuse de:
CJ ALBA, Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga”
Teatrul de Păpuși
„Prichindel” Alba Iulia
MUNICIPIUL BLAJ

CIUGUD
MOGOS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
MITROPOLIA ROMÂNĂ
UNITĂ CU ROMA GRECOCATOLICĂ
ORAS ZLATNA
ARIESENI
BISTRA

BERGHIN
BLANDIANA
CALNIC
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
FARAU
GALDA DE JOS
LUNCA MURESULUI
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19. Construire capelă
20. Construire capelă
21. Construire capelă
22. Construire capelă în cele 2 sate
23. Construire capelă
24. Construire capelă
25. Construire capelă (în sat Dumitra)
26. Construire capelă
27. Construire capelă
28. Construire capelă
29. Inființare cimitir comunal
Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru sport și tineret
1. Centrul Județean de Excelență Sportivă
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Construire sală de sport polivalentă
Reabilitare bază sportivă, stadion și a zonei adiacente
Amenajare bază sportivă Ampoi II
Construire baze sportive TIP 1 (bdul 1 Decembrie 1918 și sat Micești)
Construire bază sportivă TIP 2 la seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simion Stefan
Construire bază sportivă TIP 2
Construire bazin de înot
Construire bază sportivă TIP1
Construire bază sportivă TIP 2
Finalizarea constructiei si dotarea Salii Polivalente a judetului Alba din Municipiul
Blaj
Reabilitarea si regazonarea stadionului CIL – Veza
Reabilitarea pistei de atletism a stadionului Municipal Parcul Avram Iancu
Construirea unui teren de sport sintetic Blaj – Petrisat, str. Fabricii
Amenajarea unor terenuri de street basketball in zona Piata Mare Agroalimentara
Amenajarea unui teren de beach volley
Amenajarea unui circuit de motocros zona Tiur
Amenajarea unui complex de terenuri de tenis de camp
Reamenajarea si dotarea salilor de sport din Parcul Avram Iancu, Liceul Stefan
Manciulea, Colegiul I.M.Clain si Liceul Tehnologioc Timotei Cipariu
Construire baze sportive TIP 1 și TIP 2
Construire bazin didactic de înot acoperit
Construire bazin înot
Construire patinoar artificial
Modernizare arena sportiva (stadion)
Amenajare complex sportiv (zona bazei de tratament și agrement)
Construcție bază sportivă similar Baze sportive tip I)
Construire bazin de înot
Construcție bază sportivă similar Baze sportive tip I)
Construcție bază sportivă
Teren sintetic
Construcție bază sportivă
Amenajare bază sportivă
Construire sală de sport
Construcție bază sportivă
Construcție teren de sport multidisciplinar
Construire sală de sport
Reabilitare teren de sport
Dotare sală de sport
Construire sală de sport
Construire bază sportivă multifuncțională cu rol educațional
Dotare bază sportivă
Construire bază sportivă multidisciplinară
Construire 2 terenuri de sport
Construcție bază sportivă
Amenajare teren de sport sintetic în satul Sânbenedic
Amenajare teren de sport sintetic în satul Heria
Amenajare teren de sport sintetic în satul Șilea
Construire sală și teren de sport
Construire sală de sport

MIHALT
MIRASLAU
NOSLAC
RIMETEA
SALCIUA
SCARISOARA
SANTIMBRU
SUGAG
VADU MOTILOR
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
CJ ALBA în parteneriat cu
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ

MUNICIPIUL SEBES
ORAS ABRUD

ORAȘ OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
ALBAC
ARIESENI
BERGHIN
BISTRA
BLANDIANA
BUCIUM
CENADE
CERGAU
CETATEA DE BALTA
CIUGUD
CRICAU
DAIA ROMANA
DOSTAT
FARAU

GALDA DE JOS
GARBOVA

67
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

50. Construire vestiare la terenul de sport existent
51. Construire complex sportiv
52. Construire terenuri de sport
53. Construire teren de sport (fotbal)
54. Construire sală de sport
55. Realizare teren de sport
56. Construire bază sportivă
57. Modernizare teren de sport
58. Construire bazin de înot
59. Construire complex sportiv
60. Construire bază sportivă
61. Realizare teren de sport
62. Construire sală de sport
63. Construire sală și teren de sport
64. Amenajare terenuri de sport sintetice în satele Sebeșel, Răchita, Loman și Căpâlna
65. Construire sală de sport
66. Reabilitare sală sport
67. Construire teren de sport similar Baze sportive tip II)
68. Construire teren de sport
69. Realizare bază sportivă
70. Modernizare bază sportivă
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret
1. Tabăra națională de artă și tradiție moțească
2. Tabăra națională de speologie și fotografie subterană
3. Ziua națională a Tineretului
4. Tabere sociale și pentru persoane cu dizabilități
5. Crosul Unirii
6. Gala Sportului Județean
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și resurselor naturale
Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale protejate
1. Realizare Centru de Vizitare a Siturilor Natura 2000 din județul Alba21
2. Constituirea unei baze de date a ariilor naturale protejate (ANP), a traseelor tematice
existente în ANP, cu precizarea dacă sunt/sau nu omologate si realizarea unui
portofoliu al ariilor naturale protejate existente în judetul Alba, cu prezentarea
valorilor speciale, a regulilor de vizitare și a activităților permise
3. Realizarea unui program de protejarea a zonelor naturale
4. Realizarea unui program de protejarea a zonelor naturale
Program 3.1a-2: Educație și informare în domeniul patrimoniului natural
1. Realizarea Enciclopediei biologice a județului Alba23
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin reconversia terenurilor
degradate și crearea unor coridoare verzi-albastre
1. Amenajare și mărirea suprafeței spațiilor verzi
2. Reabilitare parcuri: Parc Iuliu Maniu, Piața Iuliu Maniu, Parc I.L. Caragiale, Parc
E.Bardaș, Parc I.C. Brătianu, Piața Națiunii
3. Asigurare de supraveghere video
4. Reabilitarea parcului municipal
5. Asigurare de supraveghere video
6. Amenajare și mărirea suprafeței spațiilor verzi
7. Amenajarea unor zone de picnic, pe malul raurilor Tarnava Mica, Tarnava Mare si
zona de Padure
8. Dezvoltarea și amenajarea unui Parc de aventura în Pădurea Mișca din Blaj
9. Realizarea unei zone de agrement și recreere în Pădurea Cărbunari din Blaj

10. Reabilitare și revitalizare Parc Arini
11. Asigurare de supraveghere video

HOPARTA
HOREA
IGHIU
LOPADEA NOUA
MIHALT
MOGOS
NOSLAC
POIANA VADULUI
RADESTI
RIMETEA
ROSIA DE SECAS
SALCIUA
SANTIMBRU
SASCIORI
STREMT
SUGAG
VALEA LUNGA
VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ
PENTRU SPORT SI TINERET
ALBA

Proiecte propuse de:
CJ ALBA
CJ ALBA, Administrațiile
ANP22

AVRAM IANCU
BISTRA
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA

MUNICIPIUL AIUD
MUNICPIUL BLAJ

MUNICIPIUL BLAJ
MITROPOLIA ROMÂNĂ
UNITĂ CU ROMA GRECOCATOLICĂ
MUNICIPIUL SEBES

21

Proiect cerut de CJ Alba-Compartimentul Arii Protejate.
Proiecte din Strategia de conservare și protecție a naturii privind ariile protejate din județul Alba 2021-2026
23 Proiect cerut de CJ Alba-Compartimentul Arii Protejate
22

68
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei

12. Realizarea infrastructurii de punerea în valoarea a potențialului de agrement și
transformarea în pădure parc a dealului Banța și zonei riverane
13. Punerea în valoare pentru activități sportive, de agrement, pescuit, picnic și
petrecerea timpului a malului râului Mureș
14. Realizare de zone de agrement, parcuri tematice prin regenerarea spatiilor degradate
si abandonate si reincluderea lor in circuitul social
15. Împădurirea terenurilor degradate de pe teritoriul comunei Fărău
16. Realizare suprafețe spații verzi
17. Modernizare parc comunal poet Itu Nicolae
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de urgență
Program 3.2a-1: Inundații
1. Lucrari de prevenire a riscului la inundatii la nivelul Vaii Vezii, raul Tarnava Mica,
paraie Manarade si Tiur
2. Reabilitarea digurilor de-a lungul raului Tarnava Mare
3. Regularizarea râului Arieșul Mic
4. Regularizare râul Arieș și afluenți
5. Construire dig de apărare împotriva inundațiilor pe malul râului Mureș, Zona
Industrială Ciugud – Drâmbar
6. Regularizare și amenajare/consolidare curs Pârâul Popilor (partea din intravilan)
7. Consolidare dig de apărare împotriva inundațiilor
8. Amenajare și decolmatarea canale de desecări
9. Regularizare Valea Răchitei
10. Consolidare mal drept râu Târnava Mică în zona intrării în Localitatea Biia (zona La
Râpă)
11. Regularizare cursuri apă
Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren
1. Combaterea eroziunii solului in zona podisului Secaselor si al Tarnavelor
2. Masuri pentru combaterea deteriorarii solului ca urmare a activitatilor agricole
3. Lucrari de impadurire a zonelor cu alunecari de teren din Municipiul Blaj
4. Realizare împăduriri 24
5. Realizare împăduriri
6. Realizare împăduriri
7. Realizare împăduriri
Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență
Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD
1. Reabilitare și tehnologizare a sediului formației de lucru ISU
2. Dotarea Serviciul Voluntari Situatii de Urgenta
3. Construirea unui centru de depozitare pentru protectie civila si situatii de urgenta la
Blaj
4. Construirea unui Heliport
5. Proiect Gal submăsura 19.2"Dotare S.V.S.U Arieșeni"
6. Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență
7. Amenajare centru SMURD (schimbare destinație din punct termic)
8. Dotarea serviciului voluntari pentru situații de urgență
9. Dotarea cu echipamente de intervenție și materiale a SVSU Fărău
10. Extindere şi reabilitare /modernizare Remiză PSI Şona

ORAS OCNA MURES

ORAS CUGIR
FARAU
SANTIMBRU
VINTU DE JOS

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ

AVRAM IANCU
BISTRA
CIUGUD
SANCEL
SANTIMBRU
SASCIORI
ȘONA
SUGAG
Proiecte propuse de:
JUDET ALBA OSPA și ICPA
MUNICIPIUL BLAJ
ALBAC
BISTRA
HOREA
SUGAG
Proiecte propuse de:
ORAS BAIA DE ARIES
MUNICIPIUL BLAJ

ARIESENI
AVRAM IANCU
ORAS ZLATNA
BISTRA
FARAU
ȘONA

Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3.a Reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din zone defavorizate și dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru marca Alba-Verde
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă
Proiecte propuse de:
1. Analiza nivelului de săracie energetica a locuitorilor judetului Alba cu precadere a CJ ALBA/UAT-uri din județ
celor din zone defavorizate economic25
2. Studii de fezabilitate pentru fundamentarea folosirii surselor de energie regenerabilă CJ ALBA/UAT-uri din județ
în UAT-uri din zonele montane
3. Realizarea de studii de fezabilitate pentru identificarea unor surse alternative de CIUGUD
energie

24

25

UAT-uri unde s-au înregistrat cele mai multe tăieri de pădure: Albac, Bistra, Horea și Sugag
Proiect cerut prin observații ALEA
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Program 3.3.a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu precădere în zone Proiecte propuse de:
montane
1. Creșterea gradului de confort al cetățenilor/administrației din zonele neracordate la CJ ALBA/UAT-uri din județ
rețeaua de gaz natural prin susținerea și dezvoltarea de sisteme de producere a apei
calde/energiei termice folosind surse regenerabile de energie26
2. Reducerea saraciei energetice a locuitorilor din zone defavorizate prin sustinerea CJ ALBA/UAT-uri din județ
unor masuri de eficientizare a locuintelor cu acces la surse de energie regenerabila
de pe plan local27.
3. Amenajare de micro Hidrocentrale pe cursul Arieșului Mic
AVRAM IANCU
4. Realizare microcentrală eoliană pentru asigurarea energiei pentru iluminatul public
CIUGUD
5. Realizarea unor sisteme de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice
6. Realizare sistem de electrificare gospodării izolate cu energie regenerabilă
HOREA
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor publice și private; clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare și a instalațiilor
conexe
Program 3.3b-1: Clădiri publice
Proiecte propuse de:
1. Reabilitarea termica și alimentarea cu surse de energie regenerabila pentru 12
DGASPC Alba
locuinte protejate
1. Reabilitarea energetica, modernizarea si consolidarea cladirii centrului scolar
CJ ALBA
pentru educatie incluziva Alba Iulia
2. Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei
MUNICIPIUL ALBA IULIA
3. Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane vârstnice
4. Creșterea eficienței energetice a Bazinului Olimpic
5. Eficientizare energetică, reabilitare termică Colegiul național Horea Cloșcă și Crișan
6. Reabilitare energetică reabilitare Colegiul Tehnic Alexandru Domșa
7. Reabilitare energetică reabilitare Colegiul Tehnic Dorin Pavel
8. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor din cadrul IPJ Alba
9. Creșterea eficienței energetice și lucrări de reabilitare a spitalului municipal
MUNICIPIUL AIUD
1. Eficientizare energetica cladiri Spital Municipal Blaj
MUNICIPIUL BLAJ
2. Creșterea eficienței energetice a clădirii Spital din cadrul spitalului municipal
MUNICIPIUL SEBES
3. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
4. Reabilitare cladiri proprietatea UAT
ORAS ABRUD
5. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
DGASPC Alba
6. REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA CIA Abrud
(CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI)
7. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
ORAS BAIA DE ARIES
DGASPC Alba
8. GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA

CIA Baia de Arieș
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA CIA Ocna Mureș
Reabilitare termică, creșterea eficienței energetice, contorizare inteligentă și
îmbunătățirea esteticii patrimoniului de locuințe colective din orașul Ocna Mureș
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Reabilitare termică și modernizare a clădirilor administrative
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului poliției
Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
Creșterea eficienței energetice a unor clădiri publice
Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului postului de poliție și a
secției rurale
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA CABR
Galda de Jos

24. REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE

REGENERABILA LA CIA Gîrbova
25. Reabilitare termică și energetică a construcțiilor a sediului postului de poliție și a
secției rurale
26. Modernizare și eficientizare energetică cămine culturale

26

Proiect cerut de APM Alba

27

Proiect cerut prin observații ALEA

ORAS CAMPENI
ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
DGASPC Alba
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ORAS ZLATNA
BERGHIN
BISTRA
BUCIUM
CIUGUD
GALDA DE JOS
DGASPC Alba
GARBOVA
DGASPC Alba
JIDVEI
MIHALT
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27. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii primăriei
28. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii sediului Consiliului local și a primăriei
29. Eficientizare energetică a clădirii Caminului Cultural
30. Eficientizare energetică a școlilor
Program 3.3b-2: Locuințe
2. Reabilitarea termică a blocurilor
3. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
4. Eficientizare energetica cladiri de locuinte colective
5. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
6. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a deșeurilor pentru marca Alba-Verde
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale
1. Monitorizarea implementării măsurilor din Plan Județean de Gestionare a
Deșeurilor 2021 - 2025 -elaborat la nivelul Județului Alba
2. Realizarea centru și de platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor
3. Implementarea si dotarea sistememului de colectare selectiva si reciclare a
deseurilor – proiectul ADI SALUBRIS
4. Construirea unei platforme de depozitare a deseurilor rezultate din constructii
5. Realizarea unui sistem de colectare separată și de reciclare a deșeurilor
6. Rețea de platforme subterane îngropate și echipamente inteligente pentru
colectarea, contorizarea și valorificarea selectivă a deșeurilor menajare
7. Modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor
Program 3.4a-2: Salubritate
1. Modernizarea si dotarea serviciilor de salubritate dezapezire si igienizare
Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele cu risc de poluare cu nitrați
și nitriți28
1. Depoluarea zonelor cu nitriți
2. Construcția de platforme de depozitare a deșeurilor de grajd
3. Depoluarea zonelor cu nitriți
4. Depoluarea zonelor cu nitriți
5. Depoluarea zonelor cu nitriți
6. Depoluarea zonelor cu nitriți
7. Depoluarea zonelor cu nitriți
8. Depoluarea zonelor cu nitriți
9. Depoluarea zonelor cu nitriți
10. Depoluarea zonelor cu nitriți
11. Depoluarea zonelor cu nitriți
12. Depoluarea zonelor cu nitriți
13. Depoluarea zonelor cu nitriți
14. Depoluarea zonelor cu nitriți
15. Depoluarea zonelor cu nitriți
16. Realizare platformă de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd
17. Depoluarea zonelor cu nitriți
18. Depoluarea zonelor cu nitriți
19. Depoluarea zonelor cu nitriți
20. Depoluarea zonelor cu nitriți
21. Depoluarea zonelor cu nitriți
22. Depoluarea zonelor cu nitriți
23. Depoluarea zonelor cu nitriți
24. Depoluarea zonelor cu nitriți
25. Depoluarea zonelor cu nitriți
26. Depoluarea zonelor cu nitriți
27. Depoluarea zonelor cu nitriți
28. Depoluarea zonelor cu nitriți
29. Depoluarea zonelor cu nitriți
30. Depoluarea zonelor cu nitriți
31. Depoluarea zonelor cu nitriți
32. Depoluarea zonelor cu nitriți
33. Depoluarea zonelor cu nitriți
28

RIMETEA
SPRING

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
ORAS ABRUD
MUNICIPIUL BLAJ
ORAS CUGIR
SANTIMBRU

Proiecte propuse de:
CJ ALBA, ADI, APL
MUNICIPIUL ALBA IULIA
MUNICIPIUL BLAJ

ORAS CUGIR
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ
Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL AIUD
MUNICIPIUL BLAJ
MUNICIPIUL SEBEȘ
ORAS CUGIR
ORAȘ ABRUD
ORAS OCNA MURES
ORAS TEIUS
ARIESENI
AVRAM IANCU
BLANDIANA
BUCIUM
CIUGUD
CIURULEASA
CRACIUNELUL DE JOS
CRICĂU
GALDA DE JOS
GARDA DE SUS
IGHIU
LIVEZILE
LUNCA MUREȘULUI
METES
MIHALT
MIRASLAU
NOSLAC
POIANA VADULUI
RADESTI
RAMET
ROSIA MONTANA
SANTIMBRU
SCARISOARA
SIBOT
SOHODOL
STREMT

Sursa: https://www.afm.ro/programe_finantate.php
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34. Depoluarea zonelor cu nitriți
35. Depoluarea zonelor cu nitriți
Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie circulară
Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară
1. Extinderea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din
județul Alba29
2. Dezvoltarea de unități de colectare/tratare a unor tipuri de deșeuri cu grad redus
de reciclare (deșeuri textile, voluminoare, etc.)30
3. Dezvoltarea de unități de colectare/tratare a deșeurilor verzi31
Program 3.4b-2: Comunicare și educare:
1. Promovarea tranziției către o economie circulară și acțiuni de conștientizare a
populației

VIDRA
VINTU DE JOS
Proiecte propuse de:
CJ ALBA
CJ ALBA/UAT-uri din județ
CJ ALBA/UAT-uri din județ
Proiecte propuse de:
ORAS CUGIR

Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape, sol)
Program 3.5a-1: Poluarea aerului
Proiecte propuse de:
1. Modernizarea și extinderea rețelei de monitorizare a calității aerului aferentă
Agenția pentru Protecția
județului Alba
Mediului Alba
2. Monitorizarea implementării măsurilor privind modernizarea/reabilitarea
CJ ALBA
drumurilor cuprinse în PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL ALBA,
2020 – 2024
3. Monitorizarea implementării măsurilor privind creșterea eficienței energetice a
clădirilor cuprinse în PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL ALBA,
2020 – 2024
Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor degradate/poluate
Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate
Proiecte propuse de:
1. Ecologizare teren deșeuri industriale ceramici - SC APULUM SA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Ecologizare terenuri OMV Petrom sucursala Alba
3. Ecologizare depozit deșeuri municipale SC Salprest
4. Ecologizare teren SC Sitindustrie Romania SA
MUNICIPIUL AIUD
5. Ecologizare depozit deșeuri municipale
6. Decontaminarea si ecologizarea zonei fostului combinat de industrializarea
MUNICIPIU BLAJ
lemnului
7. Ecologizare depozit deșeuri municipale
MUNICIPIUL SEBES
8. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS ABRUD
9. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS CAMPENI
10. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS CUGIR
11. Ecologizare bataluri - SC GHCL UPSOM-SC EURO PROCONSULT SRL
ORAS OCNA MURES
12. Ecologizare depozit deșeuri municipale
13. Ecologizare depozit deșeuri municipale
ORAS TEIUS
14. Ecologizare Valea Zlatna - CNCAF Mininvest Deva Filiala Zlatmin
ORAS ZLATNA
15. Decontaminare/ecologizare Iaz nr. 1 și Iaz nr. 2 CNCAF Mininvest Deva Filiala
Zlatmin
16. Ecologizare câmp de sonde Salina Ocna Mureș
OCNA MUREȘ
17. Ecologizare terenuri
VALEA LUNGA
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a serviciilor publice oferite de aceasta
Program 4.1a-1: Baze de date:
1. Realizare Atlas al monumentelor istorice cuprinse în LMI Alba32
2. Digitizarea monumentelor istorice și realizare de hărți interactive33
3. Digitizare informații/date privind infrastructurile publice, utilități si servicii publice
cu caracter teritorial
4. Actualizare bănci de date și planuri de amenajare a teritoriului cu suport digital (ex.
GIS)
5. Realizarea hartei virtuale a comunei Ciugud care să include inclusive informații de
tip GIS

29

30

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

CIUGUD

Proiect cerut de CJ Alba-Direcția/Serviciul/Compartimentul Mediu
Proiect cerut de APM Alba

31

Proiect cerut de APM Alba
Proiecte cerute de CJ Alba- Direcția Amenajare a Teritoriului și Urbanism
33 Proiecte cerute de CJ Alba- Direcția Amenajare a Teritoriului și Urbanism
32
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Program 4.1a-2: Infrastructura TIC:
Proiecte propuse de:
1. Achizitii hard si soft
CJ ALBA
2. Modernizarea inteligentă a administrației publice
3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
4. Investiții în infrastructură pentru digitizarea serviciilor publice
MUNICIPIUL ALBA IULIA
5. Dotarea UAT cu echipamente hardware si programe informatice
MUNICIPIUL BLAJ
6. Modernizarea inteligentă a administrației publice
ORAS ABRUD
Program 4.1a-3: Smart City:
Proiecte propuse de:
1. Big data Analitics pentru monitorizarea calității vieții în Orașe Smart34
MUNICIPIUL ALBA IULIA
2. Realizare / întreținere platformă Open Data pentru date publice privind municipiul
3. Realizare centrul de managementul inteligent al orașului - dispecerat, rețea de
ORAS OCNA MURES
camere video, infrastructură de internetul lucrurilor, senzori de măsurarea calității
aerului, contorizare inteligentă, informare și comunicarea digitală cu cetățenii
4. Centru de educație digitală, robotică și inteligență artificială – CLUB SALINAE
Program 4.1a-4: Smart Village:
Proiecte propuse de:
1. Monitorizarea calității vieții în mediul rural prin analizarea datelor (Big Data
CIUGUD
Analitics)
CJ ALBA
2. Realizare unei platforme de tip open data pentru mediul rural din județul Alba
3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, e-sănătate, etc
Program 4.1a-5: Servicii publice online:
Proiecte propuse de:
1. Actualizare platformei www.madeinalba.ro pentru promovarea micilor producători
CJ ALBA în parteneriat cu
din diverse domenii și de promovare a firmelor și a produselor și serviciilor
UAT-urile și Asociații
acestora35
partenere interesate
2. Dezvoltarea site-ului www.cjalba.ro cu secțiuni noi – turism, patrimoniu, cultură,
investiții, etc
3. Avize, autorizații urbanism online
4. Transparență, comunicare online cu cetățenii (propuneri, consultări, petiții,
reclamații, etc.)
5. Digitizarea și accesibilitatea online a resurselor culturale
6. Realizarea unui platforme MADE IN BLAJde tip bursa de marfuri pentru promovarea MUNICIPIUL BLAJ
si desfacerea produselor micilor producatori din diverse domenii
7. Realizarea unui platforme CE DA BLAJUL pentru promovarea evenimentelor
culturale si sportive
8. Realizarea unor tururi virtuale cu obiectivele turistice ale Blajului
9. Digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Cugir
ORAS CUGIR
10. Digitalizarea serviciilor publice oferite de Primăria Ciugud
CIUGUD
11. Dezvoltarea Pieței Virtuale a producătorilor locali pe experiența aprozarulvirtual.ro,
platformă inițiată de Comuna Ciugud și extinsă la nivel national
Politica P4.1b. Consolidarea cooperării teritoriale, a celei între administrația locală și actorii relevanți, promovarea
transparenței și integrității la nivel instituțional
Program 4.1b-1: Cooperarea teritorială:
Proiecte propuse de:
1. Cresterea capacității personalului executiv din structurile asociative
CJ ALBA
2. Realizarea de schimburi de experiențe și bune practici cu alte UAT-uri din țară
Program 4.1b-2: Participare comunitară:
Proiecte propuse de:
1. Realizare de campanii pentru creșterea gradului de conștientizare a populației și a
CJ ALBA, UAT-uri și
administrațiilor locale asupra rolului valorilor patrimoniului istoric în dezvoltarea
organizații publice, ONG-uri
localităților36
active/specializate
2. idem Educație pentru sănătate
3. idem Sportul pentru sănătate
4. idem Educație culturală
5. idem Educație verde, protecția mediului
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei administrații locale performante
Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă:
1. Reabilitarea, modernizarea si dotarea sediului Serviciului de Asistenta Sociala
2. Reabilitarea, modernizarea si dotarea sediului Serviciului Public de Gospodarire Blaj
3. Construire, modernizarea si dotarea sediului Serviciului Politia Locala Blaj

Proiecte propuse de:
MUNICIPIUL BLAJ

34

Proiecte cerute de Universitatea 1 Decembrie 1918
Proiecte cerute de CJ Alba-DDB, Serviciul Dezvoltare Programe Guvernanță Corporativă, Compartiment Dezvoltare Economică și Rurală
36 Proiecte cerute de CJ Alba- Direcția Amenajare a Teritoriului și Urbanism
35
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4. Achizitie utilaje necesare serviciilor publice
ORAS ABRUD
5. Construire sediu administrativ Consiliul Local și Primărie
ORAS TEIUS
6. Achiziționare echipamente pentru Primărie și servicii conexe
7. Reabilitare, modernizare clădire administrativă-sedil ITI
ORAS ZLATNA
1. Achiziție utilaje de deszăpezire și întreținere drumuri
ARIESENI
2. Dotarea Primăriei cu mobilier
3. Achizitie mașina pentru deservirea serviciilor de salubritate
4. Achizitie autoturism
5. Reabilitarea sediu vechi Primăria Berghin
BERGHIN
6. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
BISTRA
7. Reabilitare clădire sediu primărie
BLANDIANA
8. Achiziționare echipamente și utilaje
BUCIUM
9. Renovare și modernizare sediu administrativ al Primăriei
CALNIC
10. Construcție sediu administrativ al primăriei
CERGAU
11. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
CIURULEASA
12. Modernizare și dotare sediul administrativ al primăriei
CRICAU
13. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
14. Modernizare sediul administrativ al Primăriei
FARAU
15. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
HOREA
16. Reabilitare clădiri administrative
IGHIU
17. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
INTREGALDE
18. Construcție sediu administrativ al primăriei
METES
19. Reabilitare, modernizare a sediului administrativ al primăriei
MOGOS
20. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
21. Construcție sediu administrativ al primăriei
PIANU
22. Achiziționare utilaje pentru serviciile primăriei
POIANA VADULUI
23. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
RADESTI
24. Extindere și modernizare a sediului administrativ al primăriei
SANCEL
25. Dotarea cu utilaje și echipamente a Primăriei Săsciori
SASCIORI
26. Modernizare sediu administrativ al primăriei
SIBOT
27. Reabilitare sediu Primărie Şona-continuare lucrări;
ȘONA
28. Construire sediu primărie
SUGAG
29. Construire sediu primărie
VADUL MOTILOR
30. Reabilitare sediul administrativ al Primăriei
UNIREA
Program 4.2a-2: Resursa umană:
Proiecte propuse de:
1. Formarea continuă a personalului din CJ Alba instituții subordonate
CJ ALBA , UAT-uri
2. Asistență pentru dezvoltarea mecanismului de implementare a strategiei, aplicarea
instrumentelor de monitorizare și de evaluare a implementării Strategiei de
Dezvoltare a Județului pt perioada 2021-2027
3. Formarea personalului din administrația pubică în scopul folosirii mijloacelor
CIUGUD
tehnologice modern (digitalizarea sericiilor publice)
Program 4.2a-3: Resurse financiare:
Proiecte propuse de:
1. Asistență tehnică pentru accesarea de finanțări nerambursabile pentru susținerea
CJ ALBA, UAT-uri
proiectelor
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare și monitorizare a politicilor publice / proiectelor de dezvoltare
Program 4.2b-1: Planificare și control:
Proiecte propuse de:
1. Elaborare de planuri strategice și/sau sectoriale cu mecanisme proprii de
CJ ALBA
monitorize (PATJ Alba, Managementul deșeurilor, Planul de transport județean,
strategii sectoriale etc)
2. Asistență pentru dezvoltarea mecanismului de implementare a strategiei, aplicarea
instrumentelor de monitorizare și de evaluare a implementării Strategiei de
Dezvoltare a Județului pt perioada 2021-2027
3. Elaborare studii tehnice și asistență tehnică pentru lucrări de restaurare,
CJ ALBA
consolidare și punere în valoare a a Cetății Dacice de la Căpâlna, monument istoric
4. Aplicarea și monitorizarea implementării procedurilor de lucru
CJ ALBA
5. Actualizarea procedurilor de lucru în cadrul CJ Alba
6. Strategia de Dezvoltare GAL ”Pe Mures si pe Tarnave” 2021-2027
GAL ”Pe Mures si pe
Tarnave”
7. Realizarea Cadastrului Sistematic
MUNICIPIUL BLAJ
8. Realizarea Cadastrului General
9. Actualizarea Domeniul Public si Privat al Municipiului Blaj
10. Înregistrarea proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară
ARIESENI
11. Realizare cadastru sistematic
BISTRA
12. Realizare cadastru general
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13. Actualizare Plan Urbanistic General
14. Realizare Plan Urbanistic General
15. Realizare cadastru sistematic
16. Realizare cadastru sistematic
17. Actualizare Plan Urbanistic General
18. Realizare cadastru sistematic
19. Realizare cadastru general
20. Continuare realizare cadastru sistematic
Program 4.2b-2: Monitorizarea strategiei:
1. Dezvoltarea mecanismului de implementare a strategiei
2. Aplicarea instrumentelor de monitorizare
3. Evaluarea implementării
Program 4.2.b-3: Managementul calității:
1. Aplicarea și monitorizarea implementării procedurilor de lucru
2. Actualizarea procedurilor de lucru
3. Elaborarea și implementarea unui manual de integritate și proceduri de prevenire a
corupției37

37

CETATEA DE BALTA
GALDA DE JOS
MIHALT
SASCIORI
SPRING
SUGAG
VADU MOTILOR
Proiecte propuse de:
CJ ALBA

Proiecte propuse de:
CJ ALBA

Proiect cerut de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”
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ANEXA 1. Cadrul general de planificare a dezvoltării județului – Documente
europene, naționale și regionale
Politica de coeziune a UE 2021-2027
Dacă în perioada 2014-2020 la nivelul Uniunii Europene, prin politica de coeziune, au fost stabilite trei
priorități majore: creștere inteligentă, creștere sustenabilă și creștere favorabilă incluziunii, precum și 11
obiective tematice, pentru perioada 2021-2027 se propun cinci obiective de politică:38
- O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;
- O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon;
- O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;
- O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
- O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale
și de coastă prin inițiative locale.
De asemenea, se au în vedere și două aspecte orizontale: Consolidarea capacității administrative și
Cooperarea în afara zonei de program.
În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de
Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde39:
 Regulamentul privind prevederile comune (CPR) - COM (2018) 375 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul
de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme
financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru
securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize;
 Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune
(FC) - COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
 Regulamentul privind cooperarea teritorială - COM (2018) 374 final Propunere de REGULAMENT
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice pentru obiectivul
de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare
regională și de instrumentele de finanțare externă;
 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră - COM (2018) 373 final
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un
mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier;
 Regulamentul privind Corpul european de solidaritate - COM (2018) 440 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului
”Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului privind Corpul european de
solidaritate și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014;
 Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) - COM (2018) 382 final Propunere
de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul social
european Plus (FSE+);
 Regulamentul privind planurile strategice PAC - COM (2018) 392 final Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind
sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în carul politicii
agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă
(FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013;

38

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/)

39

(https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en)
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Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAM)
- COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014;
Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) - COM (2018) 380 final
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul
european de ajustare la globalizare (FEG);
Regulament privind sprijinul pentru reforme - COM (2018) 391 final Propunere de REGULAMENT
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru
reforme.

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE
implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de
coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul
pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere
externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, Regulamentul privind prevederile
comune nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).
Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă (sept. 2015)
Această agendă este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate. De asemenea, încearcă
să consolideze pacea universală într-o libertate mai mare. Se recunoaște că eradicarea sărăciei în toate
formele și dimensiunile sale, inclusiv sărăcia extremă, este cea mai mare provocare globală și o cerință
indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă. Acordul cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă (SDGs)
și 169 de ținte care urmăresc să fie realizate până în 2030.40
Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă sunt:
1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context.
2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției
și promovarea unei agriculturi durabile.
3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice
vârstă.
4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de
învățare de-a lungul vieții pentru toți.
5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și drepturi egale tuturor femeilor și a fetelor.
6. Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație
pentru toți.
7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile,
într-un mod sigur, durabil și modern.
8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise
tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente
pentru toți.
9. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovației.
10. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.
11. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie
deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.
12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile.
13. Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a
impactului lor.
14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor maritime
pentru o dezvoltare durabilă.

40

(https://www.mae.ro/node/35919)
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15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre,
gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării
solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o
dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente,
responsabile și incluzive la toate nivelurile.
17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și
revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se structurează pe cei trei piloni definiți în Raportul Comisiei
Brundtland:
1. Echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și
satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea
energiei, apei și canalizării;
2. Creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de calitatea
vieții din țările dezvoltate;
3. Mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin schimbarea
treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene
Acest document integrează la nivel teritorial obiectivele de coeziune și competitivitate ale Uniunii,
stabilind ca obiective:
1.
2.
3.
4.

Amenajarea policentrică a teritoriului;
O nouă relație urban-rural;
Accesul egal la infrastructură și cunoaștere;
Administrarea înțeleaptă a patrimoniului natural și cultural.

Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt, în viziunea Cadrului Strategic: regională, trans-națională și interregională, guvernanța – administrarea durabilă.
Principalele propuneri ale Comisiei Europene pentru perioada 2021-2027 în domeniul dezvoltării
teritoriale și urbane sunt41:
 Dezvoltarea teritorială integrată. FEDR poate sprijini dezvoltarea teritorială integrată în cadrul
programelor subordonate ambelor obiective: investiții pentru ocuparea forței de muncă și
creștere economică și cooperarea teritorială europeană (Interreg). Statul membru sprijină
dezvoltarea teritorială integrată prin strategii de dezvoltare locală și teritorială în oricare dintre
următoarele forme: investiții teritoriale integrate; dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunității; un alt instrument teritorial de sprijinire a inițiativelor concepute de statul membru
pentru investițiile programate pentru FEDR în cadrul obiectivului de politică OP5: o Europă mai
aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și
de coastă și a inițiativelor locale.
 Strategii teritoriale. Strategiile teritoriale conțin următoarele elemente: zona geografică vizată de
strategie; o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei; o descriere a unei
abordări integrate care răspunde necesităților de dezvoltare și potențialului identificat; o
descriere a implicării de parteneri în pregătirea și implementarea strategiei. Acestea pot să
conțină, de asemenea, o listă a operațiunilor care urmează să fie sprijinite. Strategiile teritoriale
se redactează sub responsabilitatea autorităților sau organismelor teritoriale competente,
urbane, locale sau de alt nivel.
 Investiții teritoriale integrate. Atunci când o strategie implică investiții care beneficiază de sprijin
din partea unuia sau a mai multor fonduri, din partea mai multor programe sau din partea mai
multor priorități din cadrul aceluiași program, acțiunile pot fi realizate ca investiții teritoriale
41
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integrate („ITI”). Autoritatea de management se asigură că sistemul electronic dedicat
programului sau programelor permite identificarea operațiunilor, precum și a realizărilor și
rezultatelor care contribuie la o ITI.
Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității. Autoritățile de
management competente se asigură că fiecare strategie prevede următoarele elemente: zona
geografică și populația care fac obiectul strategiei; procesul de implicare a comunității în
dezvoltarea strategiei; o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei; obiectivele
strategiei, inclusiv ținte măsurabile pentru rezultate, precum și acțiunile conexe planificate;
modalitățile de gestiune, monitorizare și evaluare, prin care se demonstrează capacitatea
grupului de acțiune locală de a implementa strategia; un plan financiar, inclusiv alocarea
planificată din partea fiecărui fond și program în cauză. Autoritățile de management competente
definesc criteriile de selecție a strategiilor respective, instituie o comisie care să efectueze această
selecție și aprobă strategiile selecționate de această comisie. Statele membre se asigură că
sprijinul din partea fondurilor pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
acoperă: consolidarea capacităților și acțiuni pregătitoare în sprijinul elaborării și al viitoarei
implementări a strategiilor; implementarea operațiunilor selecționate în cadrul strategiei de
dezvoltare locală, inclusiv activitățile de cooperare și pregătirea acestora; gestionarea,
monitorizarea și evaluarea strategiei, precum și animarea acesteia.
Grupuri de acțiune locală. Grupurile de acțiune locală concep și implementează strategiile de
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității. Autoritățile de management se
asigură că grupurile de acțiune locală fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de
partener principal pentru aspectele administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei
structuri comune legal constituite. Grupurile de acțiune locală, în mod exclusiv, îndeplinesc toate
sarcinile următoare: consolidarea capacităților actorilor locali de a elabora și implementa
operațiuni; elaborarea unei proceduri și a unor criterii de selecție nediscriminatorii și
transparente, care să evite conflictele de interese și să garanteze că deciziile de selecție nu sunt
controlate de niciun grup de interese în mod individual; pregătirea și publicarea cererilor de
propuneri; selecționarea operațiunilor, stabilirea valorii sprijinului și prezentarea propunerilor
către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
monitorizarea progreselor înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei; evaluarea
implementării strategiei.
Dezvoltarea urbană durabilă. FEDR sprijină dezvoltarea teritorială integrată bazată pe strategii
teritoriale axate pe zonele urbane („dezvoltare urbană durabilă”) în cadrul programelor
subordonate ambelor obiective: investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică
în statele membre și cooperarea teritorială europeană (Interreg). Cel puțin 6 % din resursele FEDR
la nivel național în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere
economică”, altele decât cele pentru asistența tehnică, sunt alocate dezvoltării urbane durabile
sub forma dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a investițiilor teritoriale
integrate sau a altui instrument teritorial în cadrul OP 5: o Europă mai aproape de cetățeni, prin
promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor
locale.
Inițiativa urbană europeană. FEDR sprijină, de asemenea, Inițiativa urbană europeană,
implementată de Comisie prin gestiune directă și indirectă. Această inițiativă acoperă toate
zonele urbane și sprijină Agenda urbană a Uniunii. Inițiativa urbană europeană constă în
următoarele trei linii de acțiune, toate legate de dezvoltarea urbană durabilă: sprijin pentru
consolidarea capacităților; sprijin pentru acțiunile inovatoare; sprijin pentru cunoaștere,
elaborarea de politici și comunicare. La cererea unuia sau a mai multor state membre, Inițiativa
urbană europeană poate sprijini, de asemenea, cooperarea interguvernamentală cu privire la
aspecte urbane.
Regiunile ultraperiferice. Alocarea suplimentară specifică destinată regiunilor ultraperiferice
sprijină: investiții în infrastructură; investiții în accesul la servicii; investiții productive în IMM-uri;
investițiile productive în alte întreprinderi decât IMM-urile pot fi susținute atunci când implică o
cooperare cu IMM-urile pentru activități de cercetare și inovare; echipamente, software și active
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necorporale; activitățile de formare profesională, de învățare pe tot parcursul vieții și
educaționale; informare, comunicare, studii, constituirea de rețele, cooperare, schimb de
experiență și activități care implică clustere; asistență tehnică. Alocarea poate sprijini, de
asemenea, cheltuielile care acoperă compensația acordată pentru îndeplinirea obligațiilor și
derularea contractelor de serviciu public în regiunile ultraperiferice.
În cadrul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană (Interreg), FEDR poate sprijini, de
asemenea: punerea în comun a instalațiilor și a resurselor umane; investițiile nemateriale
însoțitoare și alte activități legate de OP 4 o Europă mai socială prin implementarea Pilonului
european al drepturilor sociale în cadrul Fondului Social European Plus.

Agenda teritorială 2030 (draft 2019)
Agenda teritorială reînnoită va avea rolul de a asigura că nevoia unui viitor durabil pentru toate teritoriile
și toți oamenii este abordată în mod corespunzător și că dimensiunea teritorială și potențialul divers al
teritoriilor din Europa sunt asigurate de toate politicile relevante42.
Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 prezintă două obiective majore: O Europă Justă (echitabilă)
și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului european în ansamblul său și
a tuturor teritoriilor sale:
- O Europă Justă (echitabilă) – care oferă perspective de viitor pentru toate locurile și toți oamenii
 Europă echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând diversitatea Europei.
Încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor membre să
coopereze pentru îmbunătățirea calității lucrului și a vieții. Investirea în toate teritoriile și
consolidarea prosperității economice și a competitivității globale în toată Europa. Factorii
de decizie de la toate nivelurile de guvernare vor fi invitați să promoveze modele de
dezvoltare policentrică, care oferă un rol pentru toate orașele. Încurajarea decidenților
de la toate nivelurile de guvernare să utilizeze potențialul unic al teritoriilor cu specific
geografic și să răspundă în mod corespunzător constrângerilor acestora, prin abordări
integrate și cooperative.
 Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii.
Dialogul cu factorii de decizie din orașe de toate mărimile pentru a aplica o abordare
integrată de guvernare pe mai multe nivele. Implicarea actorilor de la diferite nivele de
guvernare, sectoare de politică și grupuri ale societății. Decidenții de la nivel local și
regional își vor întări cooperarea în cadrul strategiilor pe termen lung bazate pe teritoriu
(placed-based strategies) pentru zonele urbane, periurbane, rurale, periferice și slab
populate și vor aborda legăturile funcționale dintre zonele învecinate.
 Integrare și dincolo de frontiere – trăind și muncind peste granițele naționale.
Încorporarea stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și macroregionale în
strategiile de dezvoltare naționale, regionale și locale. Cooperarea strategică
interregională, grupările europene de cooperare teritorială, regiunile funcționale și
acordurile juridice transfrontaliere sunt exemple de abordări stabile care facilitează
cooperarea între diferite domenii administrative și depășesc proiectele de cooperare
unică. Intensificarea dialogului cu factorii de decizie de la toate nivelurile pentru a
coordona între țări, politicile sectoriale relevante la nivel național și pentru a diminua
obstacolele existente în calea cooperării.
- O Europă Verde – care ne protejează traiul comun și modelează procesele de tranziție a
societății
 Mediu sănătos – medii ecologice mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de vedere
climatic. Dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-based solutions) și de rețele de
infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în domeniul
planificării spațiale și a altor politici relevante. Respectarea limitelor naturale ale traiului
comun și creșterea rezilienței tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice.
Concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților locale și
42
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regionale pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea mediilor (construite),
peisajelor, culturilor și a altor valori unice.
Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată.
Sprijinirea tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea proceselor de
simbioză industrială bazată pe teritoriu. Sprijinirea dezvoltării de strategii locale și
regionale de economie circulară care leagă economiile locale și economiile globale.
Încurajarea diversificării economiilor locale și a eforturilor de întărirea a capacităților de
inovare în toate regiunile.
Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor. Inițierea unor
dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces corespunzător la rețele de
internet de mare viteză și de telefonie mobilă în toate teritoriile și a nevoii unei
infrastructuri digitale cu o amprentă scăzută de carbon. Îmbunătățirea, în continuare, a
legăturii dintre planificarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având
în vedere că legarea tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile
comerciale internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală. Planificatorii spațiali și
planificatorii din transport vor explora noi modele pentru mobilitate locală și regională,
ca un serviciu, și vor coopera pentru accesul multimodal și ecologic la centrele urbane.

Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) pentru perioada 2021-2027
Cooperarea teritorială europeană (ETC) este unul dintre obiectivele politicii de coeziune, contribuind la
realizarea unei dezvoltări armonioase în UE, permițând în același timp regiunilor și autorităților locale să
lucreze împreună peste granițe.
În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul European de Dezvoltare
Regională și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină următoarele cinci
componente43:
1. componenta 1 - cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova
dezvoltarea regională integrată (se concentrează asupra frontierelor terestre) și cuprinde:
cooperarea transfrontalieră internă și cooperarea transfrontalieră externă (cu beneficiari ai
Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), țări partenere sprijinite de Instrumentul
de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) și Federația Rusă)
2. componenta 2 - cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii transnaționale
vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai
programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din
Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială;
3. componenta 3 - cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe învecinate,
țări partenere sau alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări (TTPM), pentru a le facilita
integrarea regională în vecinătate;
4. componenta 4 - cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune prin
promovarea: schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării capacităților în
ceea ce privește implementarea programelor Interreg, implementarea programelor din cadrul
obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică,
înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare teritorială, precum și
analiza tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale;
5. componenta 5 - investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și extinderea
proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajarea a dezvoltării lanțurilor valorice
europene (ajută actorii implicați în strategiile de specializare inteligentă).
Pe lângă contribuția la cele cinci obiective de politică stabilite pentru 2021-2027, programele ETC vor servi
două obiective specifice Interreg, unul de a sprijini consolidarea capacității instituționale și îmbunătățirea
cooperării juridice și administrative („O mai bună guvernare a Interreg”), celălalt pentru a aborda
probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, gestionarea trecerii de frontiere
și migrația („O Europă mai sigură și mai securizată”).
43
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Agenda Urbană pentru UE (Pactul de la Amsterdam, 2016)
Principalele obiective ale Agendei Urbane, menționate în Pactul de la Amsterdam sunt44:
 urmărește să realizeze întregul potențial și contribuția zonelor urbane la realizarea obiectivelor
Uniunii și a priorităților naționale aferente, respectând pe deplin principiile și competențele
subsidiarității și proporționalității.
 se străduiește să stabilească o abordare integrată și coordonată mai eficientă a politicilor și
legislației UE cu impact potențial asupra zonelor urbane și, de asemenea, să contribuie la
coeziunea teritorială prin reducerea disparităților socio-economice observate în zonele urbane și
în regiuni.
 se străduiește să implice autoritățile urbane în conceperea politicilor, să le mobilizeze pentru
implementarea politicilor UE și să consolideze dimensiunea urbană în aceste politici. Își propune
să permită autorităților urbane să lucreze într-un mod mai sistematic și mai coerent pentru
atingerea obiectivelor generale, prin identificarea și sprijinirea eforturilor de a depăși obstacolele
inutile în politica UE. Mai mult decât atât, va contribui la realizarea unei politici UE mai
prietenoasă cu mediul urban, mai eficace și mai eficientă.
 nu va crea noi surse de finanțare ale UE, sarcini administrative inutile și nici nu va afecta distribuția
actuală a competențelor legale și structurilor de lucru și luare a deciziilor și nu va transfera
competențele la nivelul UE.
Agenda urbană pentru UE se concentrează, în mod special, pe trei piloni ai elaborării și implementării
politicilor UE:
1. O reglementare mai bună
 Se concentrează pe o implementare mai eficientă și mai coerentă a politicilor, legislației
și instrumentelor existente ale UE. Legislația UE ar trebui să fie concepută astfel încât să
atingă obiectivele la costuri minime, fără a imune sarcini legislative inutile.
 Nu va iniția o nouă reglementare, ci va fi considerată o contribuție informală la
proiectarea viitoare și la revizuirea reglementărilor UE existente, pentru a reflecta mai
bine nevoile, practicile și responsabilitățile urbane. Recunoaște necesitatea de a evita
blocajele potențiale și de a minimiza sarcinile administrative pentru autoritățile urbane.
2. O finanțare mai bună
 Va contribui la identificarea, susținerea, integrarea și îmbunătățirea surselor tradiționale,
inovatoare și ușor de utilizat pentru zonele urbane, la nivel instituțional relevant, inclusiv
din fondurile europene structurale și de investiții (FESI) (în concordanță cu structurile
juridice și instituționale deja existente) în vederea implementării eficiente a intervențiilor
în zonele urbane.
 Nu va crea surse de finanțare noi sau majorate care să vizeze alocări mai mari pentru
autoritățile urbane. Totuși, va transmite lecții învățate cu privire la modul de îmbunătățire
a oportunităților de finanțare a autorităților urbane în toate politicile și instrumentele UE,
inclusiv politica de coeziune.
3. O cunoaștere mai bună
 Va contribui la îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind problemele urbane și la
schimbul de bune practici și cunoștințe. Datele de încredere sunt importante pentru
portretizarea diversității structurilor și sarcinilor autorităților urbane, pentru elaborarea
de politici urbane bazate pe dovezi, precum și pentru furnizarea de soluții adaptate la
provocările majore.
 Cunoașterea modului în care evoluează zonele urbane este fragmentată și experiențele
de succes pot fi mai bine exploatate. Inițiativele luate în acest context vor fi în
conformitate cu legislația UE relevantă privind protecția datelor, reutilizarea informațiilor
din sectorul public și promovarea bazelor de date mari, conectate și deschise.

44
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În cadrul Agendei Urbane pentru UE au fost identificate următoarele parteneriate tematice, fiecare dintre
acestea elaborând planuri de acțiune care urmăresc îmbunătățirea legislației, instrumente de finanțare și
împărtășirea cunoștințelor prin diferite acțiuni, pentru a contribui la obiectivele pe termen lung ale
Uniunii de creștere durabilă și coeziune socială, economică și teritorială:
1. Calitatea aerului
Principalul obiectiv al parteneriatului este îmbunătățirea calității aerului în orașe și aducerea ”orașelor
sănătoase” mai sus pe agendele locale, naționale și UE. Acțiuni:
Identificarea golurilor legislative și implementarea regulamentelor privind sursele de emisii
poluante ale aerului;
Planificarea mai bună a calității aerului;
O mai bună finanțare centrată pe calitatea aerului;
O concentrare mai bună pe protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor;
Creșterea conștientizării și împărtășirea cunoștințelor;
Mobilizarea factorilor de decizie.
2. Locuire
Parteneriatul își propune să contribuie la crearea unor condiții legale și financiare mai bune pentru orașele
UE care trebuie să investească în locuințe noi, reînnoite și accesibile pentru populațiile lor la scară largă.
Mai precis, Parteneriatul se concentrează pe soluționarea nevoilor de locuințe accesibile prin legislație,
crearea de cunoștințe și finanțare, precum și pe ajutorul furnizării de locuințe accesibile, inclusiv locuințe
publice, sociale și municipale, locuințe de închiriere la prețuri accesibile, locuințe cooperatiste la prețuri
accesibile și achiziționarea de locuințe accesibile. Obiectivul parteneriatului a fost definit pe trei niveluri:
Focus geografic asupra orașelor;
Concentrarea pe locuințe accesibile;
Concentrarea pe un set specific de teme de locuire.
Acțiuni propuse:
Orientări privind regulamentul UE și sprijin public pentru locuințe;
Consolidarea capacității pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în sectorul
locuințelor accesibile dintr-un oraș;
Revizuirea deciziei SEGI cu privire la grupul țintă redus pentru locuințe sociale;
Bază de date cu bune practici pentru locuințe accesibile;
Orientări politice pentru furnizarea de locuințe sociale și la prețuri accesibile în Europa;
Program de schimb de experiență pentru profesioniștii din domeniul locuirii urbane;
Sistem de monitorizare pentru locuințele la prețuri accesibile în UE;
Schimb de locuințe accesibile în Statele membre;
Recomandări pentru îmbunătățirea datelor privind piața urbană a locuințelor;
Recomandări privind îmbunătățirea datelor nexus gen-sărăcie-energie;
Recomandări privind finanțarea UE pentru locuințe accesibile;
Recomandări privind semestrul european și locuințele accesibile.
3. Incluziunea migranților și refugiaților
Acțiuni propuse:
Recomandări privind protecția minorilor neînsoțiți;
Spre mai multe politici de integrare bazate pe dovezi în orașe: stabilirea agendei, explorarea
indicatorilor comparabili și dezvoltarea unui set de instrumente pentru transferul de bune
practici;
Îmbunătățirea accesului orașelor la finanțarea UE a integrării;
Înființarea unei Academii pentru strategii de integrare;
Înființarea unui Comitet consultativ european pentru migranți;
Înființarea de facilități de combinare financiară pentru orașe și IMM-uri;
Îmbunătățirea politicilor de desegregare în orașele europene;
Consolidarea suplimentară a rolului microfinanțării, de exemplu prin combinare.
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4. Sărăcie urbană
Parteneriatul urmărește reducerea sărăciei și îmbunătățirea incluziunii persoanelor aflate în sărăcie sau
cu risc de sărăcie din zonele urbane din întreaga UE. Acțiunile sunt grupate în cinci grupuri:
Acțiuni transversale;
Acțiuni care vizează combaterea sărăciei în rândul copiilor;
Acțiuni pentru regenerarea zonelor urbane și cartierelor defavorizate;
Acțiuni menite să elimine apariția persoanele fără adăpost;
Acțiuni pentru incluziunea romilor.
Acțiuni propuse:
Politica de coeziune post 2020: Granturi de tip bloc pentru autorități urbane pentru
combaterea sărăciei;
Crearea unei rețele europene de observatoare naționale cu experiență în sărăcie urbană
Dezvoltarea datelor privind sărăcia urbană la nivelul UE;
Adoptarea unei Garanții europene pentru copii;
Progresul către o Directivă privind investițiile în copii bazată pe recomandarea ”Investiții în
copii: ruperea ciclului dezavantajului”;
Politica de coeziune post 2020: crearea unei noi perspective teritoriale urbane;
Politica de coeziune post 2020: pact local pentru regenerarea zonelor defavorizate urbane;
Încheierea lipsei de adăpost până în 2030 prin reforma strategiilor de incluziune socială la
nivel național;
Consolidarea capacității pentru utilizarea fondurilor UE pentru a pune capăt lipsei de
adăpost;
Adoptarea unui cadru integrat pentru romi printr-o abordare de guvernanță multinivel
Consolidarea principiului desegregării în zonele urbane ale UE;
Ușurarea accesului orașelor la finanțare UE în paralel cu introducerea condiționalităților exante locale privind, printre altele, incluziunea romilor.
5. Locuri de muncă și abilități în economia locală
Parteneriatul a identificat trei arii prioritare:
Aptitudini – economie, educație și abilități viitoare;
Investiții de capital – valorizarea cercetării-dezvoltării și a locațiilor de afaceri;
Guvernanță – servicii publice și guvernanță locală eficientă.
Fiecare dintre acțiuni este legată de aceste priorități. Acțiunile propuse:
Biroul de talente;
Competențe pentru viitoarea piață a forței de muncă;
Pilonul european al drepturilor sociale ca și Cadru pentru reconversia spre o economie
durabilă;
Strategia de inovare regională RIS3 2.0;
Investiții pe termen lung;
Acțiuni orizontale: simplificare 2.0;
Finanțarea zonelor defavorizate;
Flexibilitate ITI;
Cluster de ajutor de stat și de minimis;
Ecosistem orientat spre locuri de muncă.
6. Economia circulară
Parteneriatul nu a elaborat un plan general pentru introducerea economiei regionale la nivel de oraș, ci
s-a concentrat pe acțiuni specifice și recomandări care s-ar încadra în planurile existente pentru
majoritatea orașelor, în cadrul următoarei defalcări tematice:
Consum circular;
Managementul resurselor urbane;
Activatori și motoare ale afacerilor circulare;
Guvernanță.
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Acțiuni propuse:
Ajutor pentru a face ca legislația privind deșeurile să sprijine economia circulară în orașe;
Ajutor pentru a face legislația privind apa că sprijine economia circulară în orașe;
Analiza obstacolelor și motoarelor legislative pentru stimularea unei bioeconomii circulare
urbane;
Pregătirea unui Ghid de finanțare a orașului circular pentru a ajuta orașele în accesarea
finanțării pentru proiectele de economie circulară;
Integrarea economiei circulare ca domeniu eligibil în politica de coeziune post 2020 și în
fondurile corespunzătoare;
Pregătirea unui plan pentru un portal al orașului circular;
Promovarea centrelor de resurse urbane pentru prevenirea, reutilizarea și reciclarea
deșeurilor;
Dezvoltarea unei foi de parcurs ”Managementul resurselor circulare” pentru orașe;
Dezvoltarea unui pachet de cunoștințe pentru economie colaborativă pentru orașe;
Gestionarea reutilizării clădirilor și spațiilor într-o economie circulară;
Dezvoltarea indicatorilor orașului pentru economie circulară;
Stimulente financiare pentru economia circulară – dezvoltarea unui set de instrumente de
coaching de tip ”plătește când arunci”.
7. Tranziția digitală
Obiectivul planului de acțiune pentru tranziția digitală este: furnizarea de servicii publice mai bune pentru
cetățeni, cu ajutorul instrumentelor digitale, sprijinirea orașelor europene în exploatarea posibilităților
de digitalizare și asistarea întreprinderilor europene să dezvolte noi inovații și să creeze noi oportunități
de afaceri pentru piețele globale.
Acțiunile sunt legate de unul dintre următoarele principii:
Generalizarea și difuzarea abilităților digitale pentru toată lumea;
Permiterea și implementarea e-guvernării centrată pe cetățeni;
Furnizarea de valoare prin accesul gratuit și corect la date deschise / publice / personale;
Accelerarea și adoptarea tehnologiilor digitale emergente în orașe;
Adoptarea gândirii de afaceri pentru a conduce tranziția digitală urbană;
Consolidarea capacității orașelor de a acționa în cadrul tranziției digitale.
8. Mobilitate urbană
Acțiunile vizează facilitarea unui efort comun pentru o mobilitate urbană mai durabilă și eficientă.
Acțiunile au fost elaborate în cadrul a patru grupuri de lucru: guvernanță și planificare, transport public
(inclusiv autobuze curate) și accesibilitate, moduri de transport active și spațiul public, noi servicii de
mobilitate și inovare. Acțiunile propuse:
Consolidarea cooperării și guvernării multi-nivel;
Consolidarea adoptării planificării mobilității urbane durabile;
Evaluarea celor mai bune practici pentru accesul convenabil la transportul public;
Creșterea numărului de autobuze inovative curate;
Dezvoltarea liniilor directoare privind infrastructura pentru mobilitate activă sprijinită prin
finanțări relevante;
Promovarea unui comportament de mobilitate durabil și activ;
Reducerea diversității reglementărilor privind accesul vehiculelor urbane;
Explorarea implementării de noi servicii de mobilitate;
Stabilirea unui cadru european pentru încurajarea inovării în mobilitatea urbană.
9. Adaptare climatică (inclusiv soluții de infrastructură ecologică)
Parteneriatul a identificat ca și obiectiv general: operaționalizarea soluțiilor de guvernare și politici
propuse pentru blocajele cheie identificate care împiedică adaptarea cu succes la schimbările climatice în
zonele urbane ale UE. Acțiuni propuse:
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Analiza reglementărilor naționale privind dezvoltarea și planificarea urbană multi-nivel cu
accent pe adaptarea climatică;
Linii directoare și set de instrumente pentru analiza economică a proiectelor de adaptare;
Includerea recomandărilor pentru PO-urile ale FEDR pentru a îmbunătăți accesibilitatea
pentru municipalități;
Un nou program LIFE pentru proiecte de adaptare urbană;
Îmbunătățirea cunoștințelor muncipalităților UE în cadrul serviciului de schimbări climatice
Copernicus;
Îmbunătățirea conținutului local al Climate-ADAPT;
Instruire politică pentru adaptare climatică;
Îmbunătățirea implicării părților interesate la nivel regional și local;
Promovarea accesului liber la datele de asigurare pentru gestionarea riscurilor climatice;
Implicarea în continuare a asociaților guvernelor naționale și sub-naționale ca și facilitatori
cheie (susținători ai Convenției primarilor) pentru a sprijini cel mai bine autoritățile locale în
procesul lor de adaptare.

10. Tranziția energetică
Acțiunile propuse:
Grupul de lucru ”Finanțare pentru energia districtului”;
Maximizarea utilizării pierderilor de căldură în orașe;
Ghid privind planificarea energetică pentru orașe;
Birouri de implementare pentru reamenajarea orașului;
Cooperarea mai strânsă cu organismele UE pentru promovarea finanțării tranziției
energetice.
11. Achiziții publice inovative și responsabile
Parteneriatul urmărește să faciliteze un efort comun pentru o strategie de achiziții publice a orașelor care
facilitează și sprijină inovarea și durabilitatea (socială, economică și de mediu). Acțiunile se referă la trei
clustere: construirea unei strategii de achiziții și gestionarea achizițiilor strategice, dezvoltarea relațiilor
de cooperare cu operatorii economici, utilizarea potențialului pieței și apropierea de cumpărători,
oferirea de îndrumări privind instrumentele legale și îmbunătățirea competenței în materie de achiziții
inovatoare și durabile. Acțiunile propuse:
Ghid privind construirea achizițiilor strategice în orașe și modul de gestionare a achizițiilor
strategice;
Măsurarea cheltuielilor și a impactului mai larg în orașele europene;
Recomandări pentru finanțarea achizițiilor de inovare, achiziții strategice, achiziții
transfrontaliere comune și achiziții sociale particulare și achiziții circulare;
Brokeraj pentru achiziții inovatoare;
Manual juridic pentru achiziții publice inovatoare;
Un concept flexibil pentru crearea și dezvoltarea în continuare a centrelor de competențe
locale pentru achiziții inovatoare și durabile;
Consolidarea competențelor în domeniul achizițiilor circulare.
12. Utilizarea durabilă a terenului
Obiectivul general al Parteneriatului este de a asigura utilizarea eficientă și durabilă a terenului și altor
resurse naturale pentru crearea de orașe europene compacte, viabile și incluzive pentru toată lumea și
promovarea adoptării soluțiilor bazate pe natură. Acțiunile propuse:
Includerea preluării terenului și a proprietăților solului în procedurile de evaluare a
impactului;
Ghid de finanțare și finanțarea dezvoltării terenurilor brownfield;
Identificarea și gestionarea terenurilor sub-utilizate;
Promovarea cooperării FUA ca instrument de atenuare a răspândirii urbane;
O mai bună reglementare pentru stimularea soluțiilor bazate pe natură (SBN) la nivel
european, național și local;
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Finanțarea mai bună a SBN;
Sensibilizarea în zonele SBN și utilizarea durabilă a terenului;
Acordul asupra obiectivelor și indicatorilor comuni pentru SBN, infrastructura urbană verde,
biodiversitate și servicii ecosistemice în orașe.

13. Spații publice sigure
Prioritățile urmărite de parteneriat:
planificare urbană și proiectare pentru ”crearea de orașe mai sigure”;
tehnologii pentru orașe inteligente și sigure;
gestionarea securității și partajarea spațiului public.
14. Cultură / Patrimoniu cultural
Principalele clustere de subiecte sunt: turismul, industriile creative și culturale, transformarea,
reutilizarea adaptativă și reconversia urbană, sustenabilitate financiară, reziliența patrimoniului cultural
și natural. Acestea integrează /abordează interdisciplinar guvernarea, finanțarea și schimbul de
cunoștințe într-o dezvoltare urbană bazată pe patrimoniul cultural.
Inițiativa Urbană Europeană (2021-2027)
Inițiativa este un nou instrument care furnizează sprijin pentru orașe urmărind să consolideze abordările
integrate și participative pentru dezvoltarea urbană sustenabilă și să acorde o legătură mai puternică cu
politicile relevante ale UE și investițiile politicii de coeziune.
Inițiativa urbană europeană constă în următoarele trei linii de acțiune, legate de dezvoltarea urbană
durabilă45:
a) sprijin pentru consolidarea capacităților
 Îmbunătățirea capacităților orașelor în conceperea politicilor și practicilor urbane
durabile într-un mod integrat și participativ;
 Îmbunătățirea proiectării și implementării strategiilor și planurilor de acțiune urbane
durabile în orașe:
o crearea de rețele de cooperare ale orașelor (planificarea acțiunilor,
implementare, transfer);
o sprijin dedicat orașelor prin seminarii / ateliere de lucru specifice țării;
o rețele de implementare și investiții în transferabilitatea soluțiilor inovatoare cu
participarea orașelor de dezvoltare urbană durabilă și a autorităților de
management;
o schimburi de tip peer-to-peer;
o soluții de tip e-learning și de tip învățare activă;
o inițiative pilot privind guvernanța;
o suport metodologic privind rețelele de consolidare a capacității;
o sprijin direcționat de către experți (grup de experți) implementat prin rețele;
o benchmarking pentru dezvoltare integrată.
b) sprijin pentru acțiunile inovatoare
 Dezvoltarea de soluții inovatoare transferabile și scalabile la provocările urbane:
o Experimentare: proiecte de investiții ca dovadă a conceptului;
o Valorificare: completarea registrului de condiții pentru extinderea și transferul cu
succes a proiectelor din cadrul acțiunilor urbane inovatoare;
o Adaptare: confruntarea și combinarea dovezilor din alte programe și inițiative UE.
c) sprijin pentru cunoaștere, elaborarea de politici și comunicare
 Dezvoltarea bazei de cunoștințe în sprijinul unei mai bune proiectări, implementări și integrări
a politicilor urbane;

45

(https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/03/20-03-2019-european-urban-initiative-post-2020-the-commissionproposal, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/explanatory-memo-european-urban-initiativepost-2020-article-104-5-cpr-proposal-and-article-10-erdf-cf-proposal)
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Asigurarea accesului mai facil la cunoștințe tematice și împărtășirea cunoștințelor de
dezvoltare urbană sustenabilă:
o extragerea datelor și clasificarea urbană;
o sreening-ul evaluării de impact și a studiilor de evaluare;
o coordonarea și eficientizarea cercetărilor urbane;
o schimbul de informații și cunoștințe;
o crearea punctelor de contact naționale pentru Inițiativa urbană europeană;
o comunicarea și diseminarea informațiilor la nivelul UE;
o asigurarea legăturii dintre inovație, consolidarea capacităților și elaborarea de
politici;
o asigurarea secretariatului Agendei urbane pentru UE și acțiuni interguvernamentale
(dacă sunt solicitate de statele membre.
Această inițiativă poate sprijini, la cererea unuia sau a mai multor state membre, cooperarea
interguvernamentală cu privire la aspecte urbane.
Programul URBACT (2021-2027)
URBACT este un program dedicat cooperării urbane interregionale, singurul program de cooperare
teritorială europeană care lucrează exclusiv pentru orașe în domeniul dezvoltării urbane participative
integrate. Se va adresa în continuare tuturor orașelor din Europa lucrând îndeaproape cu practicieni,
factori de decizie și actorii interesați de la nivel local46.
Viitorul program propune două obiective complementare, care se bazează pe elementele de program
care se sprijină reciproc: consolidarea capacității, schimbul de experiență, învățarea și colectarea
cunoștințelor.
1. Consolidarea capacității orașelor din Europa privind dezvoltarea urbană integrată și participativă
 identificarea nevoilor în schimbare ale orașelor, pe fundalul schimbărilor care afectează
zonele urbane din Europa;
 completarea rețelelor de succes pe termen lung prin activități de colaborare pe termen
scurt;
 furnizarea unei oferte mai flexibile de consolidare a capacității, pentru a răspunde
nevoilor orașelor;
 extinderea activităților de succes privind consolidarea capacității și acoperirea unei arii
mai largi în Europa;
 țintirea specifică a orașelor cu capacități mai reduse;
 diversificarea ofertei pentru a răspunde nevoilor anumitor actori urbani relevanți;
 întărirea complementarităților între activitățile de consolidare a capacității de la nivelul
UE și de nivel național.
2. Îmbunătățirea cunoștințelor și know-how-ului pentru a sprijini orașele și pentru a susține schimbul
de informații la nivelul Agendei Urbane pentru Europa și al oricărei viitoare platforme de politici
urbane
 îmbunătățirea îmbinării cunoștințelor și know-how-ului care provin de la orașele
implicate în URBACT cu cerințele generate de politici;
 colectarea și transferul mai flexibil al cunoștințelor, ca răspuns la provocările și
dezbaterile urbane de la nivelul UE;
 sprijinirea Agendei Urbane pentru Europa și acțiunile pe mai multe nivele pe teme
urbane;
 identificarea celor mai eficiente instrumente actuale și viitoare pentru dezvoltarea unei
platforme de cunoaștere pentru orașele de la nivelul întregii UE.
Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027
Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală vizează
îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor

46

(https://urbact.eu/files/orientations-urbact-post-2020)
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rurale, prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricolă (FEGA) și Fondului European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Acestea contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale47:
- promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea
alimentară;
- stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea
obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;
- consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.
Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin stimularea
și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și
prin încurajarea adoptării acestor măsuri.
În regulament sunt propuse, de asemenea, următoarele obiective specifice:
- sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea
îmbunătățirii securității alimentare;
- îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent
mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;
- îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;
- contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la
adaptarea la acestea;
- promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum
apa, solul și aerul;
- contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea
habitatelor și a peisajelor;
- atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;
- promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării
locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile;
- îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la
sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la
bunăstarea animalelor.
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (2021-2027)
MIE are drept obiectiv general să dezvolte și să modernizeze rețelele transeuropene în domeniul
transporturilor, al energiei și în domeniul digital și de a facilita cooperarea transfrontalieră în domeniul
energiei din surse regenerabile, luând în considerare angajamentele de decarbonizare pe termen lung și
punând accent pe sinergiile dintre sectoare48.
Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei are următoarele obiective specifice:
 În sectorul transporturilor
 Să contribuie la dezvoltarea proiectelor de interes comun referitoare la rețele și
infrastructuri eficiente și interconectate pentru o mobilitate inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, în condiții de siguranță și securitate.
 Să adapteze rețelele TEN-T la nevoile în materie de mobilitate militară.
 În sectorul energetic
 Să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la o mai bună
integrare a pieței interne a energiei, la interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere și
trans-sectoriale, la facilitarea decarbonizării și securitatea aprovizionării, precum și la
facilitarea cooperării transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile.
 În sectorul digital

47
48

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0392&from=EN)
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A438%3AFIN)
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Să contribuie la instalarea unor rețele digitale de foarte mare capacitate și a sistemelor
5G, la sporirea rezilienței și a capacității rețelelor digitale centrale pe teritoriul UE,
corelându-le cu teritoriile învecinate, precum și la digitalizarea rețelelor de transport și
energie.

De asemenea, prezintă 40 de inițiative concrete privind infrastructura și serviciile de transport de
implementat în următorul deceniu. Inițiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în
anul 2050:
 Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenționali din orașe;
 Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
 Trecerea a 50% dintre pasagerii și mărfurile de pe relațiile interurbane de distanță medie de pe
modul rutier pe modul feroviar și naval;
 Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
EUROPA ÎN MIȘCARE. Mobilitate durabilă pentru Europa: sigură, conectată și curată (2018)
Pătrunderea pe piață a unor vehicule tot mai automatizate și mai conectate reprezintă următoarea
frontieră în sectorul transporturilor și factorul care va revoluționa modul în care cetățenii vor beneficia
de mobilitate în viitor. Vehiculele automatizate și sistemele de conectivitate avansate vor face ca
vehiculele să devină mai sigure, mai ușor de utilizat în comun și mai accesibile pentru toți cetățenii,
inclusiv pentru cei care în prezent ar putea fi privați de serviciile de mobilitate, cum ar fi persoanele în
vârstă și persoanele cu handicap49.
Cele trei dimensiuni ale pachetului Europa în mișcare:
1. Mobilitatea sigură: acordarea de prioritate siguranței
 acordarea unei atenții speciale participanților la trafic vulnerabili (bicicliști, pietoni);
 exploatarea mai bună a sinergiilor dintre măsurile privind siguranța și cele privind
durabilitatea (încurajarea utilizării modurilor de transport cu emisii zero - creșterea
siguranței mediului pentru pietoni și cicliști);
 îmbunătățirea accesului la mobilitate pentru toți membrii societății (persoane cu
handicap, persoane în vârstă);
 transformarea standardelor UE de siguranță a vehiculelor pentru a include cele mai
recente elemente de siguranță (optimizarea construcției vehiculelor);
 îmbunătățirea gestionării siguranței infrastructurii rutiere (îmbunătățirea infrastructurii
rutiere și reducerea vitezei);
 implementarea legislației privind sistemul ”eCall”.
2. Mobilitatea conectată și automatizată: construirea drumului către următoarea frontieră
 strategie pentru introducerea vehiculelor conectate și automatizate în Europa;
 trei obiective strategice interconectate:
o dezvoltarea tehnologiilor și a infrastructurii esențiale în vederea consolidării
competitivității UE;
o asigurarea introducerii în condiții de siguranță și de securitate a conducerii
conectate și automatizate a autovehiculelor;
o abordarea efectelor socioeconomice ale mobilității autonome;
 accelerarea introducerii de servicii pentru sisteme de transport inteligente cooperative;
 instituirea unui mediu digital pentru schimbul de informații în sectorul transporturilor
(operatori de transport și autorități).
3. Mobilitatea curată: combaterea schimbărilor climatice, menținând totodată competitivitatea
industriei UE
 crearea unui ”ecosistem” competitiv pentru baterii în Europa - Plan strategic de acțiune se acordă o atenție specială producției durabile a bateriilor de-a lungul întregului lanț
valoric, începând cu extracția și prelucrarea materiilor prime, trecând prin faza de
49
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proiectare și de fabricare a celulelor de baterii și a grupurilor de baterii și încheind cu
utilizarea primară, secundară, reciclarea și eliminarea acestora;
finalizarea cadrului legislativ al UE privind emisiile de CO2 generate de transportul rutier;
nouă metodologie de comparare a preșurilor combustibililor pentru consumatori diversificarea surselor de energie din sectorul transporturilor și reducerea emisiilor de
CO2 și de alți poluanți;
îmbunătățirea etichetării pneurilor - promovarea pneurilor eficiente din punct de vedere
al consumului de combustibil și sigure, cu zgomot exterior de rulare redus, pentru a
asigura economiile de combustibil, precum și siguranța transportului rutier;
cerințe de proiectare pentru camioane (masă, dimensiune, performanță aerodinamică)
în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a îmbunătățirii siguranței;
revizuirea cadrului pentru impozitarea energiei în vederea promovării electromobilității;
raționalizarea punerii în aplicare a rețelei centrale transeuropene de transport în vederea
realizării mobilității cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Document de lucru: Cadrul UE pentru 2021-2030 privind politica de siguranță rutieră – Următorii pași
spre ”Viziune Zero”
Obiectivul pe termen lung al UE este de a se apropia de zero decese în transportul rutier până în 2050 și
același lucru ar trebui să fie obținut și pentru vătămările grave. Țintele intermediare vizează reducerea
numărului de decese rutiere cu 50% între 2020 și 2030, precum și reducerea numărului de vătămări grave
cu 50% în aceeași perioadă50.
Principalele arii de intervenție pentru a face față celor mai mari provocări în materie de siguranță rutieră
sunt:
 Siguranța infrastructurii
o drumuri și acostamente sigure: drumuri bine proiectate și întreținute corespunzător,
drumuri proiectate pe principiile sistemului de siguranță (”forgiving„ roads – drumuri
indulgente);
o cartografierea sistematică a riscurilor și clasificarea în funcție de siguranță;
o niveluri mai ridicate de automatizare a vehiculelor;
o specificații pentru performanța indicatoarelor și marcajelor rutiere, inclusiv plasarea,
vizibilitatea și retro-reflectivitatea;
o schimbul de experiență între practicieni privind metodele Sistemului de Siguranță;
o cercetare-inovare privind siguranța infrastructurii – tehnologii noi pentru monitorizarea
condițiilor infrastructurii.
 Siguranța vehiculelor
o inovare în tehnologia vehiculelor: caracteristici pasive de siguranță (centuri, airbag-uri,
rezistența generală la coliziune) și caracteristici active (sistem avansat de frânare de urgență,
sistem inteligent de asistență pentru controlul vitezei, sisteme de control al stabilității
vehiculelor, sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor
de circulație);
o modernizarea flotei existente (în special autobuze și camioane) cu sisteme avansate de
asistență a șoferilor;
o lansarea unui proces pentru dezvoltarea unui cod de conduită pentru tranziția sigură la nivele
superioare de automatizare;
o asigurarea faptului că cerințele și procedurile de siguranță rutieră sunt luate în considerare
(trafic mixt, interacțiunea cu alți participanți la trafic, transferul controlului, degradarea
abilităților, coloane, navete etc.).
 Circulația rutieră în condiții de siguranță
o îmbunătățirea și armonizarea legislației privind infracțiunile rutiere: viteza, trecerea pe roșu,
nefolosirea centurilor de siguranță, conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor;
50
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educație și sensibilizare specifice – viteză sigură (limite de viteză), șofat în stare de sobrietate
(limite de cantitate de alcool în sânge - alcool și droguri), prevenirea șofatului neatent
(dispozitive mobile / telefoane inteligente, sisteme electronice integrate în vehicule);
o utilizarea corectă a centurilor de siguranță și a dispozitivelor de protecție pentru copii,
folosirea căștilor de protecție de către motocicliști, bicicliști.
Răspunsul de urgență rapid și eficient
o tratamentul medical inițial oferit după accident (administrat la fața locului, în timpul
transportului la un centru medical sau după);
o transportul rapid către unitatea corectă, cu personal calificat;
o reducerea timpului dintre accident și sosirea serviciilor medicale și instruirea sistematizată a
echipelor de salvare și ambulanță;
o facilitarea contactelor mai strânse între autoritățile de siguranță rutieră și sectorul sănătății
pentru a evalua nevoile practice și de cercetare (ex. îmbunătățirea diagnosticului la fața
locului;
o sisteme de comunicare și standarde pentru serviciile de urgență;
o dezvoltarea procedurilor de salvare, asigurarea concordanței între răni și personalul calificat
și dotările medicale corespunzătoare;
o transportul mai rapid al persoanelor rănite la unitățile de urgență sau a îngrijirilor medicale
la locul accidentului).

Aspectele orizontale cruciale pentru toate aceste teme sunt punerea în aplicare și instruirea. În cadrul
documentului de lucru a fost elaborat și un Plan de acțiune privind siguranța rutieră.
Noua politică a UE privind infrastructura de transport după 2013 și-a propus ca obiectiv transformarea
amalgamului de drumuri, căi ferate, căi navigabile interioare, aeroporturi, porturi interioare și maritime
și terminale feroviare / rutiere europene într-o rețea integrată care să cuprindă toate statele membre. Sa creat o structură pe două niveluri pentru rutele de transport din UE:
 o rețea globală – care asigură legături efective între toate regiunile UE – proiectele din rețeaua
globală ar trebui să se finalizeze până la sfârșitul anului 2050;
 o rețea centrală – compusă din cele mai importante elemente din punct de vedere strategic ale
rețelei globale – proiectele din această rețea ar trebui să îndeplinească criteriile TEN-T până la
sfârșitul anului 2030.
S-au introdus 9 coridoare de implementare pentru rețeaua centrală. Fiecare coridor include cel puțin trei
moduri de transport, trei state membre și două secțiuni transfrontaliere: Atlantic, Baltic – Adriatic,
Mediteraneean, Marea Nordului – Marea Baltică, Marea Nordului – Marea Mediterană, Orient/Estmediteraneean
(aliniere
Kolin-Pardubice-Brno-Wien/Bratislava-Budapest-Arad-Timișoara-CraiovaCalafat (feroviar) -Vidin-Sofia), Rin – Alpin, Rin – Dunăre (tronson Dunăre (Kehlheim –
Constanța/Midia/Sulina) și bazinele hidrografice aferente Sava și Tisa (căi navigabile interioare), legătură
lipsă Arad-Craiova, București-Constanța (feroviar)), Scandinav - Mediterana. Proiectele din cadrul
coridorului Rin-Dunăre sunt51:
 Proiect pilot pentru ERTMS (European Rail Traffic Management and System) nivel 2 – studiu
o transport feroviar;
o porțiunea Brazi – Buftea din secțiunea feroviară Brașov – București.
 Reabilitarea podurilor feroviare care traversează Dunărea la km 152+149 și km 165+817 pe calea
ferată București – Constanța
o transport feroviar;
o secțiunea București – Constanța.
 Construcții noi de infrastructură: Canalul Dunăre – București – Sistematizarea râurilor Argeș și
Dâmbovița pentru navigație și alte utilizări
o transport pe căi navigabile interioare;
o râurile Argeș și Dâmbovița.
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Modernizare TransRegio pe coridorul central TEN-T Craiova – București
o transport rutier;
o secțiunea Craiova – București.
Reabilitarea a 127,097 km din DN6 (de la km 90+190 la km 222+182); reabilitarea a 17 poduri, 6
opriri pe termen lung
o transport rutier;
o zona Alexandria-Craiova, parte din secțiunea Craiova – București.

Rețeaua transeuropeană pentru energie (TEN-E) urmărește conectarea infrastructurii energetice a țărilor
UE. Au fost identificate nouă coridoare prioritare și trei arii tematice prioritare. Coridoarele prioritare
necesită o dezvoltare urgentă a infrastructurii de electricitate, gaze sau petrol. Ariile tematice prioritare
sunt: implementarea rețelelor inteligente, autostrăzi de electricitate și o rețea transfrontalieră de dioxid
de carbon52.
 Coridoarele de electricitate
o Gridul offshore din Marea Nordului (NSOG);
o Interconectări de electricitate nord-sud în Europa de Vest (NSI West Electricity);
o Interconectări de electricitate nord-sud în Europa Centrală, de Est și Sud-Est (NSI East
Electricity);
o Planul de interconectare a pieței Baltice a energiei electrice (BEMIP Electricity).
 Coridoare de gaze
o Interconectări de gaze nord-sud în Europa de Vest (NSI West Gas);
o Interconectări de gaze nord-sud în Europa Centrală, de Est și Sud-Est (NSI East Gas);
o Coridorul de gaze de Sud (SGC);
o Planul de interconectare a pieței Baltice a energiei în sectorul gazelor (BEMIP Gas).
 Coridorul petrolier
o Conexiunile de aprovizionare cu petrol în Europa Centrală, de Est (OSC).
 Aria tematică implementarea rețelelor inteligente
o extinderea rețelelor inteligente pentru a ajuta la integrarea energiei regenerabile și a
permite consumatorilor să își regleze mai bine consumul de energie.
 Aria tematică autostrăzi de electricitate
o construcția de rețele mari care permit transportul energiei electrice pe distanțe lungi de-a
lungul Europei.
 Aria tematică rețea transfrontalieră de dioxid de carbon
o dezvoltarea infrastructurii de transport pentru CO2 capturat.
Comisia a stabilit obiectivele societății gigabiților pentru a se asigura că principalele căi de transport
terestre au acoperire 5G neîntreruptă până în 2025. Un prim pas include acțiuni pe tronsoanele
transfrontaliere de experimentare pentru MCA (mobilitatea conectată și automatizată), iar în a doua
etapă vizează acțiuni privind secțiunile mai ample în vederea implementării pe o scară mai largă a MCA
de-a lungul coridoarelor. Coridoarele TEN-T sunt utilizate ca bază pentru acest scop, însă instalarea
tehnologiei 5G nu e limitată la aceste coridoare. Pentru România sunt prevăzute53:
 Pentru coridorul Orient/Est – mediteraneean: secțiunea mai extinsă Timișoara – Sofia – frontiera
TR;
 Pentru coridorul Rin – Dunăre: secțiune mai extinsă Frankfurt (M) – Passau – Vienna – Budapest
– București – Constanța.
Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027
Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a
societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene54. Programul:
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(https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:EN:PDF)
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(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/5g-europe-action-plan)
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va consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale prin implementarea
acestora pe scară largă;
va extinde difuzarea și adoptarea acestora în domenii de interes public și de către sectorul privat.

Programul va avea cinci obiective specific și obiective operaționale corespunzătoare:
1. Obiectivul specific nr. 1: calculul de înaltă performanță
- implementarea, coordonarea la nivelul Uniunii și exploatarea unei infrastructuri integrate de date
și de supercalcul la scară exa de nivel mondial în Uniune care să fie accesibilă în condiții
necomerciale utilizatorilor publici și privați și cercetării finanțate din fonduri publice;
- implementarea tehnologiei gata de utilizare/operaționale rezultate în urma cercetării și inovării
pentru a construi o Uniune integrată de calcul de înaltă performanță, care să acopere toate
segmentele lanțului valoric științific și industrial, inclusiv echipamente informatice (hardware),
programe informatice (software), aplicații, servicii, interconexiuni și competențe digitale;
- implementarea și exploatarea unei infrastructuri la scara post-exa, inclusiv integrarea
tehnologiilor de informatică cuantică și dezvoltarea de noi infrastructuri de cercetare pentru
științele informatice.
2. Obiectivul specific nr. 2: inteligența artificială
- extinderea și consolidarea capacităților de bază în domeniul inteligenței artificiale în Uniune,
inclusiv a resurselor de date și a bibliotecilor de algoritmi în conformitate cu legislația privind
protecția datelor;
- punerea acestor capacități la dispoziția tuturor întreprinderilor și administrațiilor publice;
- consolidarea facilităților de testare și de experimentare în materie de inteligență artificială
existente în statele membre și crearea unei rețele a acestor facilități.
3. Obiectivul specific nr. 3: securitatea cibernetică și încrederea
- sprijinirea, împreună cu statele membre, a achiziționării de echipamente, instrumente și
infrastructuri de date de securitate cibernetică avansate, cu respectarea deplină a legislației
privind protecția datelor;
- sprijinirea utilizării optime a cunoștințelor, capacităților și competențelor europene legate de
securitatea cibernetică;
- asigurarea unei largi implementări a celor mai recente soluții de securitate cibernetică în toate
sectoarele economiei;
- consolidarea capacităților în cadrul statelor membre și în sectorul privat pentru ca acestea să
poată respecta Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice
în Uniune
4. Obiectivul specific nr. 4: competențele digitale avansate
- sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen lung pentru studenți,
profesioniști din domeniul IT și pentru alte categorii de lucrători;
- sprijinirea conceperii și furnizării de formare și de cursuri pe termen scurt pentru antreprenori,
directori de întreprinderi mici și pentru lucrători;
- sprijinirea formării la locul de muncă și a stagiilor pentru studenți, tineri absolvenți și tineri
întreprinzători.
5. Obiectivul specific nr. 5: dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea
- asigurarea faptului că sectorul public și domeniile de interes public, cum ar fi sănătatea și
îngrijirea, educația, sistemul judiciar, transporturile, energia, mediul, sectoarele culturale și
creative, pot implementa și accesa tehnologiile digitale de ultimă generație, în special calculul de
înaltă performanță, inteligența artificială și securitatea cibernetică;
- implementarea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de servicii digitale interoperabile
transeuropene (inclusiv a serviciilor conexe) în complementaritate cu acțiunile întreprinse la nivel
național și regional;
- facilitarea elaborării, actualizării și utilizării de soluții și cadre de către administrațiile publice,
întreprinderile și cetățenii europeni, inclusiv reutilizarea soluțiilor și a cadrelor de
interoperabilitate;
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includerea administrațiilor publice în procesul de testare și experimentare a tehnologiilor digitale,
inclusiv în utilizarea transfrontalieră a acestora;
sprijinirea adoptării de către întreprinderile din Uniune, în special de către IMM-uri, a
tehnologiilor digitale avansate și conexe, în special a calculului de înaltă performanță, a
inteligenței artificiale, a tehnologiilor viitoare și emergente în materie de securitate cibernetică;
sprijinirea conceperii, testării, aplicării și implementării unor soluții digitale interoperabile pentru
serviciile publice, la nivelul UE, furnizate prin intermediul unei platforme de soluții reutilizabile
bazate pe date, care încurajează inovarea și stabilește cadre comune pentru ca serviciile de
administrație publică să își poată pune întregul potențial în slujba cetățenilor și a întreprinderilor
europene;
asigurarea unei capacități permanente la nivelul Uniunii pentru a observa, a analiza și a se adapta
la tendințele digitale care evoluează rapid, precum și partajarea și integrarea celor mai bune
practici;
sprijinirea cooperării în vederea realizării unui ecosistem european de infrastructuri fiabile,
utilizând servicii și aplicații de registre distribuite, inclusiv sprijinirea promovării interoperabilității
și a standardizării și a introducerii de aplicații transfrontaliere în UE;
crearea și consolidarea rețelei de centre de inovare digitală.

Politica UE în domeniul energiei până în 2030
Obiectivul este de a trimite un semnal puternic pe piață, încurajând investițiile private în conducte noi,
rețele de electricitate și tehnologie cu emisii reduse de carbon. Țintele stabilite vizează să ajute UE să
atingă un sistem energetic mai competitiv, mai sigur și mai durabil și să își îndeplinească obiectivul pe
termen lung de reducere a gazelor cu efect de seră pentru 2050 55.
Țintele stabilite pentru 2030 în cadrul politicii energetice sunt:
 Gaze cu efect de seră - o reducere de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu
nivelurile din 1990
 Energii regenerabile - cel puțin 32% consum de energie regenerabilă, cu o clauză de revizuire
ascendentă pentru 2023
 Eficiență energetică - o țintă indicativă pentru o îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul UE
de cel puțin 32,5%, continuând ținta de 20% pentru 2020
 Piața internă de energie - sprijinirea finalizării pieței interne a energiei prin atingerea țintei de
10% de interconectare a energiei electrice până în 2020, în vederea atingerii a 15% până în 2030
Politica UE în domeniul energiei până în 2050
Strategia pe termen lung urmărește să se asigure că tranziția sistemului energetic spre unul compatibil cu
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, este echitabilă din punct de vedere social și îmbunătățește
competitivitatea economiei și industriei UE pe piețele globale, asigurând locuri de muncă de înaltă calitate
și creștere durabilă în Europa, contribuind totodată la abordarea altor provocări de mediu, precum
calitatea aerului și pierderea biodiversității56.
Scopul acestei strategii pe termen lung nu este de a stabili ținte, ci de a crea o viziune și o direcție,
planificarea acesteia și de a inspira, precum și de a permite părților interesate, cercetătorilor,
antreprenorilor și cetățenilor deopotrivă să dezvolte industrii noi și inovative și locuri de muncă asociate
acestora.
Politica UE în domeniul schimbărilor climatice
Propune ca și obiectiv pe termen lung (2050) reducerea emisiilor cu 80-95% comparativ cu nivelul din
1990. Transformarea Europei într-o economie eficientă din punct de vedere energetic și cu emisii scăzute
de carbon va duce și la îmbunătățirea economiei, crearea de locuri de muncă și întărirea competitivității.
Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice include măsuri precum: utilizarea unei cantități
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(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy)
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mai mici de apă, adaptarea regulamentelor privind construcțiile, construcții împotriva inundațiilor,
dezvoltarea unor culturi adaptate unor condiții de secetă57.
Drumul către o economie neutră din punct de vedere climatic necesită acțiuni comune în șapte domenii
strategice:
 Eficiență energetică;
 Implementarea de surse regenerabile;
 Mobilitate curată, sigură și conectată;
 Industrie competitivă și economie circulară;
 Infrastructură și interconectări;
 Bio-economie și scurgeri naturale de carbon;
 Captarea și stocarea carbonului pentru a face față emisiilor rămase;
Programul pentru mediu și politici climatice LIFE (2021-2027)
Obiectivul general al programului este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată,
eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările
climatice, inclusiv prin tranziția către energia curată, precum și la protejarea și îmbunătățirea calității
mediului și la oprirea și inversarea declinului biodiversității, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă.58
Programul are și trei obiective specifice:
 să dezvolte, să demonstreze și să promoveze tehnici și abordări inovatoare pentru realizarea
obiectivelor legislației și ale politicilor Uniunii în domeniul mediului și al climei, inclusiv tranziția
către energie curată, și să contribuie la aplicarea celor mai bune practici în ceea ce privește
natura și biodiversitatea;
 să sprijine elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea și asigurarea respectării legislației și a
politicilor relevante ale Uniunii, inclusiv prin îmbunătățirea guvernanței prin consolidarea
capacităților actorilor din sectoarele public și privat și prin implicarea societății civile;
 să catalizeze utilizarea pe scară largă a soluțiilor tehnice și de strategie politică eficiente pentru
a pune în aplicare legislația și politicile relevante ale Uniunii prin replicarea rezultatelor,
integrarea obiectivelor conexe în alte politici și în practicile sectoarelor public și privat,
mobilizarea investițiilor și îmbunătățirea accesului la finanțare.
Programul este structurat pe două domenii și patru subprograme:
 Domeniul mediu
o Subprogramul „Natură și biodiversitate”;
o Subprogramul „Economia circulară și calitatea vieții”;
 Domeniul Politici climatice
o Subprogramul „Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”;
o Subprogramul „Tranziția către energia curată”.
Granturile pot finanța următoarele tipuri de acțiuni: proiecte strategice de protejare a naturii, proiecte
strategice integrate, proiecte de asistență tehnică, proiecte de acțiune standard, alte acțiuni necesare în
vederea atingerii obiectivului general, proiectele din cadrul subprogramului Natură și biodiversitate care
vizează gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor Natura 2000.
Pactul ecologic european (The European Green Deal)
Se reiterează angajamentul Comisiei de a aborda provocările legate de climă și de mediu. Acesta prezintă
o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă,
cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să
nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de
utilizarea resurselor. Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul
57

(https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en)
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natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de
mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii,
trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se
vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Întrucât va aduce schimbări substanțiale, participarea activă a
cetățenilor și încrederea acestora în tranziție sunt de o importanță capitală pentru ca politicile să
funcționeze și să fie acceptate59.
Obiectivele propuse în cadrul acestui pact sunt:
Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050;
- Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile;
- Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară;
- Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și din
punctul de vedere al utilizării resurselor;
- Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă;
- „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic;
- Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității;
- Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice;
- Mobilizarea cercetării și încurajarea inovării;
- Activarea educației și a formării profesionale.
Consolidarea capacităților de protecție civilă ale UE de a preveni, a se pregăti și de a răspunde la
dezastre (Decizia UE 2019/420). Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (Decizia 1313/2013/UE)
Principalul obiectiv al mecanismului este de a îmbunătăți eficiența sistemelor de prevenire, pregătire și
răspuns la orice fel de dezastre naturale și provocate de om în interiorul și în afara UE. Deși mecanismul
se concentrează asupra protecției oamenilor, acesta vizează și mediul și bunurile, inclusiv patrimoniul
cultural60.
Obiectivele specifice ale mecanismului sunt:
• Atingerea unui nivel ridicat de protecție împotriva dezastrelor prin:
o prevenirea sau reducerea efectelor potențiale ale acestora;
o promovarea unei culturi a prevenirii;
o îmbunătățirea cooperării între serviciile de protecție civilă și alte servicii relevante;
• îmbunătățirea pregătirii atât la nivelul național cât și la nivelul UE pentru a răspunde la dezastre;
• facilitarea unui răspuns rapid și eficient în caz de dezastre sau dezastre iminente, inclusiv pentru
luarea de măsuri pentru atenuarea consecințelor imediate ale dezastrelor;
• creșterea gradului de sensibilizare și pregătire a populației pentru dezastre;
• intensificarea disponibilității și utilizarea cunoștințelor științifice în caz de dezastre;
• intensificarea activităților de cooperare și coordonare la nivel transfrontalier și între țările UE
predispuse la aceleași tipuri de dezastre.
Mecanismul se concentrează în principal pe prevenirea dezastrelor, cu accent deosebit pe evaluarea
riscurilor și pe planificarea managementului riscurilor.
Mecanismul impune:
• crearea unei rețele de cunoaștere a protecției civile a Uniunii – pentru a îmbunătăți formarea și
schimbul de cunoștințe;
• crearea unui Centru de coordonare a răspunsului la situații de urgență – pentru a îmbunătăți
acțiunile de pregătire și răspuns la dezastre la nivelul UE.
Decizia instituie ”rescEU” – o capacitate de răspuns suplimentară pentru a oferi asistență în situațiile în
care capacitățile globale existente la nivel național și capacităților alocate anterior de țările UE Rezerva
59

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN)
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europeană de protecție civilă sunt insuficiente pentru a asigura un răspuns eficient. Capacitățile rescEU
sunt definite ținând cont de riscurile identificate și emergente și capacitățile și lacunele generale la nivelul
UE, în special în domeniile: lupta aeriano-forestieră împotriva incendiilor, domeniul chimic, domeniul
biologic, incidente radiologice și nucleare și servicii medicale de urgență.
Planul de acțiune privind cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre pentru perioada
2015-2030. O abordare bazată pe cunoașterea riscurilor de dezastre în toate politicile UE (Document
de lucru al Comisiei SWD (2016) 205)
Cadrul Sendai este un instrument voluntar care oferă o nouă abordare globală a politicii și operațiunilor
de gestionare a riscurilor de dezastre. Reprezintă o schimbare a abordării politice la nivel global, de la
gestionarea dezastrelor la gestionarea riscului de dezastre: obiectivul este de a preveni riscurile noi și de
a reduce riscurile de dezastre existente, prin abordarea la nivelul întregii societăți și a tuturor riscurilor în
domeniile politicii economice, sociale și de mediu, în vederea reducerii vulnerabilității și creșterii
rezilienței.61
Cadrul Sendai propune patru priorități care ar trebui implementate de autoritățile naționale și locale,
organizațiile regionale și internaționale și alte părți interesate:
 Înțelegerea riscului de dezastre – abordând, în principal, datele, evaluarea riscurilor și
vulnerabilității, răspândirea de bune practici, crearea de cunoștințe și îmbunătățirea cercetării
și educației;
 Consolidarea guvernanței riscului de dezastre pentru gestionarea riscurilor de dezastre – este
puternic legată de o serie de acțiuni ale UE existente privind protecția civilă și ajutorul umanitar
și există, de asemenea, legături cu managementul mediului și cooperarea transfrontalieră;
 Investiții în reducerea riscului de dezastre pentru reziliență – există legături cu politicile privind
dezvoltarea, ajutorul umanitar, coeziunea, mediul, schimbările climatice, cercetarea și inovarea,
dezvoltarea rurală, și construcțiile și conține, de ademenea, câteva recomandări privind politica
în domeniul sănătății, patrimoniul cultural și turismul;
 Îmbunătățirea pregătirii în caz de dezastru pentru un răspuns eficient și ”reconstrucție mai
temeinică” – abordează problemele legate de politica de protecție civilă, ajutorul umanitar,
protecția mediului și politicile de dezvoltare.
O abordare bazată pe cunoașterea riscurilor ar putea consta din patru domenii cheie legate de cele patru
priorități Sendai:
 Domeniul cheie 1 – Construirea de cunoștințe despre riscuri în toate politicile UE
o promovarea colectării și schimbului de date de referință privind pierderile și daunele;
o utilizarea previziunilor, scenariilor și evaluărilor de risc pentru o mai bună pregătire față de
riscurile existente, emergente și a noilor tipuri de riscuri;
o implicarea, în continuare, a comunității de cercetare pentru a aborda mai bine cunoștințele
și lacunele tehnologice de gestionare a riscurilor de dezastre și încurajarea unei interfețe
științifico-politice mai bune în luarea deciziilor.


61

Domeniul cheie 2 – O abordare la nivelul întregii societăți în gestionarea riscului de dezastre
o explorarea potențialului măsurilor educaționale pentru reducerea riscurilor de dezastre;
o facilitarea schimbului de bune practici și a îmbunătățirilor în politica și operațiunile de
gestionare a dezastrelor prin învățare reciprocă și revizuire de către experți;
o lucrul cu părțile interesate, inclusiv autoritățile locale, societatea civilă și comunitățile,
pentru a dezvolta strategii specifice de conștientizare a riscurilor care să includă grupurile
cele mai vulnerabile, precum copiii și tinerii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități și persoanele
indigene;
o cooperarea cu sectorul privat pentru a încuraja inovarea bazată pe afaceri în toate domeniile
de gestionare a riscurilor de dezastre;

(http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf)
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o
o
o
o

consolidarea legăturilor între gestionarea riscurilor de dezastre, adaptarea la schimbările
climatice și strategiile de biodiversitate;
consolidarea legăturilor între gestionarea riscurilor de dezastre, adaptarea la schimbările
climatice și politicile și inițiativele urbane;
sprijinirea dezvoltării unor strategii locale și naționale incluzive pentru reducerea riscurilor
de dezastre, cu implicarea activă a actorilor locali – autorități, comunități și societatea civilă;
ajutarea organizațiilor regionale în sprijinirea autorităților naționale pentru punerea în
aplicare a Cadrului Sendai, inclusiv dezvoltarea unor platforme naționale și regionale pentru
reducerea riscului de dezastre.



Domeniul cheie 3 – Promovarea investițiilor bazate pe cunoașterea riscurilor la nivelul UE
o promovarea investițiilor bazate pe cunoașterea riscurilor în toate instrumentele financiare
externe ale UE, inclusiv în asistența pentru dezvoltare multilaterală și bilaterală;
o urmărirea investițiilor în reducerea riscurilor de dezastre în toate programele de asistență
umanitară și de dezvoltare;
o promovarea investițiilor protejate împotriva riscurilor în UE, inclusiv în contextul Planului de
Investiții pentru Europa;
o promovarea utilizării mecanismelor de finanțare a riscurilor de dezastre, de transfer și de
asigurare a riscurilor, de partajare și de oprire a riscurilor;
o încurajarea și implementarea abordărilor bazate pe ecosisteme pentru reducerea riscului de
dezastre.



Domeniul cheie 4 – Sprijinirea dezvoltării unei abordări holistice de gestionare a riscurilor de
dezastre
o dezvoltarea de bune practici privind integrarea patrimoniului cultural în strategiile naționale
de reducere a riscului de dezastre, care vor fi elaborate de statele membre ale UE;
o îmbunătățirea pregătirii și a capacităților de reacție în caz de dezastre cu consecințe asupra
sănătății și cooperarea între autoritățile de sănătate și alte părți interesate
o facilitarea consolidării capacității autorităților și comunităților locale și naționale și a altor
actori în gestionarea riscului de dezastre;
o sprijinirea dezvoltării și integrării mai bune a sistemelor transnaționale de detecție, de
avertizare timpurie și alertă pentru o mai bună pregătire și răspuns mai rapid în caz de
dezastre;
o integrarea obiectivului ”reconstrucție mai temeinică” în metodologiile, proiectele și
standardele de evaluare pentru gestionarea riscurilor de dezastre și reziliență.

Programul Europa Creativă (2021-2027)
Programul își propune ca și obiective generale, promovarea cooperării la nivel european în domeniul
diversității lingvistice și culturale și al patrimoniului cultural și creșterea competitivității sectoarelor
culturale și creative europene, în special competitivitatea sectorului audiovizual62.
Programul are următoarele obiective specifice:
 Sporirea dimensiunilor economice, sociale și externe ale cooperării la nivel european pentru
dezvoltarea și promovarea diversității culturale europene și a patrimoniului cultural al Europei și
consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative europene, precum și consolidarea
relațiilor culturale internaționale;
 Promovarea competitivității și scalabilității industriei audiovizuale europene;
 Promovarea cooperării privind politicile și a acțiunilor inovatoare care sprijină toate
componentele programului, inclusiv promovarea unui peisaj mediatic diversificat și pluralist, a
alfabetizării mediatice și a incluziunii sociale.
62
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Programul cuprinde următoarele trei componente:
1. Componenta CULTURĂ
 sporirea dimensiunii și a circulației transfrontaliere a operelor europene și a operatorilor
europeni din domeniile culturale și creative;
 creșterea participării la viața culturală în întreaga Europă;
 promovarea rezilienței societății și a incluziunii sociale prin intermediul culturii și al
patrimoniului cultural;
 sporirea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a prospera și de a genera
locuri de muncă;
 consolidarea identității și a valorilor europene prin sensibilizarea culturală, educația în
domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației;
 promovarea consolidării capacității internaționale a sectoarelor culturale și creative
europene, astfel încât acestea să fie active la nivel internațional;
 contribuirea la strategia globală a Uniunii pentru relațiile culturale internaționale prin
diplomație culturală.
2. Componenta MEDIA
 cultivarea talentelor și a competențelor și stimularea colaborării și a inovării în crearea și
producerea de opere audiovizuale europene;
 creșterea distribuției operelor teatrale și online și oferirea unui acces mai larg la nivel
transfrontalier la operele audiovizuale europene, inclusiv prin modele de afaceri inovatoare
și prin utilizarea de noi tehnologii;
 promovarea operelor audiovizuale europene și sprijinirea atragerii unui public mai larg în
Europa și dincolo de granițele acesteia.
3. Componenta TRANS-SECTORIALĂ
 sprijinirea cooperării politice transnaționale trans-sectoriale, inclusiv referitor la rolul culturii
pentru incluziunea socială, promovarea cunoașterii programului și susținerea
transferabilității rezultatelor;
 promovarea unor abordări inovatoare pentru crearea, accesarea, distribuția și promovarea
de conținut în sectoarele culturale și creative;
 promovarea activităților transversale care acoperă mai multe sectoare, cu scopul de a ajusta
schimbările structurale cu care se confruntă sectorul mijloacelor de informare în masă,
precum și de a spori caracterul liber, diversificat și pluralist al peisajului mediatic, jurnalismul
de calitate și alfabetizarea mediatică;
 înființarea și sprijinirea unor birouri de program care să promoveze programul în țara lor și
care să stimuleze cooperarea transfrontalieră în sectoarele culturale și creative.
Program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027)
Obiectivul general al programului este ca investițiile Uniunii în cercetare și inovare să genereze un impact
științific, economic și societal care să permită consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale Uniunii și
stimularea competitivității sale, inclusiv în industrie, îndeplinirea priorităților strategice ale Uniunii,
precum și abordarea provocărilor globale, inclusiv obiectivele de dezvoltare durabilă63.
Programul are patru obiective specifice:
 Să sprijine crearea și difuzarea unor cunoștințe, competențe, tehnologii și soluții la provocările
globale noi și de înaltă calitate;
 Să consolideze impactul cercetării și inovării în ceea ce privește elaborarea, sprijinirea și punerea
în aplicare a politicilor Uniunii și să sprijine utilizarea soluțiilor inovatoare în industrie și în
societate pentru a aborda provocările mondiale;
 Să stimuleze toate formele de inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și să consolideze
introducerea pe piață a soluțiilor inovatoare;
63
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Să optimizeze rezultatele programului în vederea obținerii unui impact mai mare în cadrul unui
Spațiu European al Cercetării consolidat.

Programul este alcătuit din următoarele părți / piloni care contribuie la obiectivele generale și specifice:
1. Pilonul I Excelență științifică - consolidarea și extinderea excelenței bazei științifice a UE
 Consiliul european pentru cercetare (CEC) - cercetare de frontieră realizată de cei mai buni
cercetători împreună cu echipele lor;
 acțiunile Marie Sklodowska-Curie - dotarea cercetătorilor cu noi cunoștințe și competențe
prin intermediul mobilității și al formării;
 infrastructurile de cercetare - infrastructuri de cercetare de nivel mondial, integrate și
interconectate;
2. Pilonul II Provocări globale și competitivitate industrială europeană - stimularea tehnologiilor
esențiale și a soluțiilor care susțin politicile UE și obiectivele de dezvoltare durabilă
 clusterul Sănătate;
 clusterul Cultură, creativitate și societate favorabilă incluziunii;
 clusterul Dezvoltarea digitală, industria și spațiul;
 clusterul Climă, energie și mobilitate;
 clusterul Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu;
 Securitate civilă pentru societate;
3. Pilonul III O Europă inovatoare - stimularea inovațiilor revoluționare creatoare de piețe și a
ecosistemelor favorabile inovării
 Consiliul european pentru inovare (CEI) - sprijin pentru inovațiile cu potențial revoluționar și
creator de piețe;
 ecosistemele europene de inovare - conectarea cu actorii regionali și naționali din domeniul
inovării;
 Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) - reunirea principalilor actori (din
cercetare, educație și mediul de afaceri) în jurul obiectivului comun de stimulare a inovării;
4. Extinderea participării și consolidarea Spațiului European de Cercetare - optimizarea punctelor
forte și a potențialului pentru o Europă mai inovatoare
 extinderea participării și răspândirea excelenței, de exemplu: formarea de echipe comune
de cercetare (teaming) și twinning; catedre SEC; COST; sprijinirea PCN-urilor; circulația
creierelor și inițiative pentru excelență; acces (Hop-on);
 reformarea și consolidarea sistemului european de cercetare și inovare - dovezi științifice și
activități prospective; știința deschisă; mecanismul de sprijin al politicilor; cariere atractive
în cercetare; inițiative științifice cetățenești, cercetare și inovare responsabile; egalitate de
gen.
Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani (2016-2035)
Strategia a fost elaborată sub coordonarea a 11 institute de cercetare de excelență și filiale ale Academiei
Române. Viziunile asupra evoluției și strategiilor sunt menite să creeze convergențe și un program de
acțiune care are în vedere64:
 pe termen scurt – stoparea fenomenelor negative care se constată în economia și societatea
noastră;
 pe termen mediu – situarea României pe o poziție medie din punct de vedere al nivelului de trai
al țărilor din zona Vișegrad 4 și Slovenia;
 pe termen lung – situarea României pe o poziție medie a țărilor dezvoltate din UE corespunzătoare
din punct de vedere al resurselor de care dispune pe plan uman, al resurselor naturale, economic,
geo-politic în cadrul UE.
Structura Strategiei de dezvoltare a României în următorii 20 de ani are 11 (+2) proiecte interdisciplinare,
pentru care au fost identificate obiective, direcții strategice, măsuri:
64
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P1. Școala și educația
 formarea inițială și continuă a dascălilor - resurse-umane;
 organizarea structurală și funcțională a SNE;
 programe formative și curricula asociată ciclurilor de educație;
 infrastructura SNE;
 educație continuă pe tot parcursul vieții;
 resursele financiare și materiale necesare SNE.
P2. Resursele naturale - rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor viitoare
 Subdomenii: resurse naturale, aerul, apa, solul, pădurile, arii protejate, resursele subsolului,
resurse energetice, deșeuri-materiale reciclabile.
P3. Securitatea și eficiența energetică
 principalele tendințe de dezvoltare se referă la rolul biomasei în mixul energetic, viitorul electromobilității, creșterea ponderii SRE în mixul energiei electrice și utilizarea tehnologiilor de captare
și stocare a carbonului (CSC), stocarea energiei (incl. centrale hidroelectrice de acumulare prin
pompare), eficiența energetică (în special la imobile), încălzirea electrică pe sisteme de pompe de
căldură etc.
P4. Siguranța informatică - protecția cibernetică, protecția proprietății intelectuale în proiecte și în
publicarea electronică
 buna guvernanță a spațiului cibernetic național - menținerea echilibrului între securitate, drepturi
și libertăți cetățenești și prosperitate economică;
 prevenția, protecția și reacția rapidă în cazul incidentelor;
 cooperarea interguvernamentală, public-privată, business-to-business, atât pe plan național, cât
și la nivel internațional;
 avertizarea timpurie și responsabilizare;
 educația și cultura cetățenilor în domeniul protecției cibernetice, siguranței informatice,
protejării proprietății intelectuale;
 armonizarea cadrului legal național în context european și internațional, în raport cu provocările
Erei Informaționale;
 stimularea și facilitarea creației, inovării și înregistrării proprietății intelectuale și valorificarea
justă a acesteia;
 convergența înregistrării și brevetării cu posibilitățile efective de exploatare;
 abordarea proprietății intelectuale din perspectiva drepturilor omului.
P5. Securitate și siguranță alimentară
 creșterea rolului agriculturii românești ca furnizor de securitate alimentară;
 creșterea accesului populației la hrană și îmbunătățirea calității alimentației;
 dezvoltarea rurală și ridicarea nivelului educațional - premise pentru îmbunătățirea siguranței
alimentare și nutriționale.
P6. Economia și calitatea vieții
 stimularea investițiilor pentru a sprijini creșterea viitoare;
 realizarea unor reforme structurale ambițioase pe piețele produselor, serviciilor și forței de
muncă menite să ducă la creșterea productivității, a competitivității și a investițiilor;
 continuarea politicilor bugetare responsabile, care asigură echilibrul între stabilizarea pe termen
scurt și sustenabilitatea pe termen lung;
 îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale pentru a le oferi
cetățenilor mai multe mijloace, sprijin și protecție pe tot parcursul vieții și pentru a asigura o mai
mare coeziune socială.
P7. Sănătatea - de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în România
 dezvoltarea mai accelerată a sistemului de sănătate comparativ cu cea a restului economiei;
 alinierea finanțării în sănătate cu nivelul european (cca 10% din PIB);
 formarea constantă a resursei umane cu evaluarea și cuantificarea periodică și sistematică a
performanțelor;
 promovarea medicinei personalizate (programe pentru screening și diagnostic timpuriu);
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identificarea predispoziției genetice pentru dezvoltarea unor maladii și definirea unui profil
individual de risc;
 introducerea unor algoritmi diagnostici și terapeutici în funcție de biomarkeri de predicție ai
evoluției bolii;
 dezvoltarea unor metode inovative de tratament și profilaxie.
P8. Proiectul european al Dunării. Strategia națională a Dunării
 Strategia națională de CDI pentru Dunărea românească:
o interconectarea regiunii Dunării Românești cu restul bazinului fluviului: îmbunătățirea
mobilității și multimodalității și încurajarea energiilor durabile;
o protejarea mediului în regiunea Dunării Românești: restaurarea și întreținerea calității
apelor, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității
aerului și solurilor;
o elaborarea unui program pentru regiunea Dunării pentru clustere și rețele de IMM-uri;
o Proiectul Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii-Mări-DANUBIUS-RI,
o infrastructură de cercetare pan-europeană distribuită;
o Proiectul STURION 2020. Conservarea sturionilor în Bazinul Dunării - o abordare complexă
ambientală - economică – socială;
o Proiectul ATLAS - Atlasul Modificărilor Globale ale Mediului în Valea Dunării Românești - o
facilitate pentru utilizatori în procesul de luare a deciziilor.
P9. Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal - Europa multilingvistă,
cultura electronică
 conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural național;
 creșterea vizibilității internaționale a patrimoniului cultural național;
 intensificarea participării culturii naționale la dialogul intercultural european.
P10. România - societate a cunoașterii și a valorii adăugate
 realizarea unui salt calitativ în domeniile prinse în Clasele de indicatori UE (DESI - Conectivitate,
Capital uman, Utilizare Internet, Integrarea tehnologiei digitale, Servicii publice digitale);
 utilizarea tehnologiilor generice / KETs (nanotehnologiile, microelectronică și nanoelectronică,
biotehnologiile, fotonica, materialele avansate, tehnologiile avansate de fabricație, software);
 stimularea IMM-urilor și valorificarea finanțărilor oferite de UE pentru utilizarea rezultatelor CDI,
a cunoașterii în noile tehnologii;
 menținerea ritmului de dezvoltare de cel puțin 5%, superior celui european UE, cu creșterea
bugetelor pentru educație (6%), pentru CDI (minim 2%), orientarea pe produse și servicii de nișă
pe piața globalizată, pe infrastructură;
 educarea continuă a populației active, din mediul rural, însușirea cunoștințelor ICT și alfabetizarea
digitală a persoanelor în vârstă sau a celor cu carențe în educație.
P11. România în era globalizării - spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, de echilibru și moderație
 România - punte euroatlantică între est și vest:
o reducerea decalajelor de dezvoltare față de media UE pentru a face din România a șaptea
economie din UE, în acord cu mărimea fizică și demografică a țării;
o creșterea rolului și importanței României în matricea rezultată din intersecția Balcanilor cu
regiunea extinsă a Mării Negre;
o identificarea unei identități strategice de tipul ”To be Romania” / ”2B Romania”;
o un Plan Marshall (Fondul Moldova) pentru Republica Moldova și integrarea acesteia în
spațiul euroatlantic.
P12. Finanțele publice și moneda. Politici financiare și monetare - echilibru și asigurarea unei dezvoltări
durabile
 predictibilitate și transparență privind politica fiscal-bugetară pentru evitarea situațiilor de
aprobare-prorogare-revenire la o variantă intermediară a legilor, ceea ce creează distorsiuni
profunde în alocarea resurselor și asigurarea echității sociale;
 implementarea unui management fiscal ferm, prietenos cu mediul de afaceri în faza de elaborare
a legilor, dar sever în aplicarea acestora odată negociate și aprobate;
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întărirea managementului cheltuirii banului public prin fermitate în aplicarea legislației specifice
privind achizițiile publice, derularea cheltuielilor de capital, utilizarea fondurilor europene;
 îmbunătățirea managementului fiscal-bugetar pentru a se asigura o execuție ritmică a bugetului
în cursul fiecărui an, de natură să consolideze efectul de antrenare al politicii fiscal-bugetare în
plan economic și social;
 aplicarea, în administrarea fiscală a metodelor moderne de control practicate în țările dezvoltate,
bazate pe riscul fiscal;
 introducerea pentru toate sectoarele bugetare a criteriilor de eficiență, eficacitate și
economicitate care permit cuantificarea performanței în cheltuirea banilor publici.
P13. Instituții publice stabile, respectate și durabile - stabilitatea statului român
 creșterea semnificativă a performanței instituțiilor publice prin implementarea unei abordări
moderne și pro-active, orientate către nevoile și așteptările cetățenilor, în contextul unui stat
stabil ș durabil;
 principiile aflate la baza administrației publice românești sunt: principiul legalității, permanenței
și al continuității, principiul egalității și neutralității, principiul separării puncțiilor publice de cele
politice, principiul transparenței și cel al deconcentrării.
Strategia pentru Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune și
competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni
Prin SDTR este stabilit cadrul strategic de fundamentare a dezvoltării teritoriale a României pe termen
lung, necesar pentru sprijinirea și ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național, cu scopul
valorificării oportunităților și a nivelului de dezvoltare al fiecărui teritoriu. Scenariul România Policentrică
urmărește, în perspectiva anului 2035, dezvoltarea teritoriului național la nivelul unor nuclee de
concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri (orașe mari/medii) și conectarea
eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teritoriile europene65.
În cadrul Strategiei au fost identificate 5 obiective generale și obiectivele specifice aferente:
1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband
 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure gestionarea
fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între teritoriul național și
piețele din spațiul european;
 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a legăturii
acestora cu centrele urbane naționale în scopul consolidării poziției României de nod logistic
regional;
 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la proiectele paneuropene cu impact regional și național.
2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în
vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive
 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a localităților urbane
și rurale;
 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități eficiente
între orașele mari și zona urbană funcțională;
 Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale,
dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și
specificului local;
 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a acestor servicii
la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a populației.
3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale
și formarea zonelor funcționale urbane

65
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Dezvoltarea unor centre urbane specializate și inteligente cu vocație de poli internaționali și
racordarea lor eficientă la rețeaua urbană europeană;
 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcționale în jurul orașelor cu rol polarizator la
nivelul teritoriului;
 Consolidarea rolului localităților rurale cu potențial de polarizare în scopul asigurării unei
accesibilități crescute a populației rurale la servicii de interes general;
 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane și a axelor de dezvoltare de la nivelul teritoriului prin
asigurarea unor intervenții integrate teritorial.
4. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială
 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului natural;
 Protejarea și reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identității naționale și
creșterii atractivității spațiilor culturale cu potențial turistic deosebit;
 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale;
 Asigurarea echilibrului în dezvoltarea mediului rural și urban prin protejarea resurselor
funciare agricole și limitarea extinderii intravilanului localităților.
5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială
 Consolidarea capacității structurilor de guvernanță la niveluri multiple și diversificarea
formelor de cooperare între structurile administrației publice;
 Consolidarea instrumentelor de planificare spațială și a instituțiilor cu rol în gestionarea și
planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a teritoriului);
 Consolidarea capacității de cooperare și planificare în domeniul transfrontalier și
transnațional.
De asemenea, au fost definite măsuri, acțiuni și exemple de proiecte pentru zone urbane, zone rurale,
zone montane, zone transfrontaliere și zona costieră. SDTR instituie următoarele linii directoare de
planificare:
 Încurajarea concentrării locuirii în interiorul intravilanului localităților și limitarea dezvoltării
urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-edilitară;
 Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice din exteriorul localităților
și limitarea amplasării lor în intravilanul localităților;
 Încurajarea construirii în zone industriale deja utilizate (brownfields) și interzicerea construirii în
zone verzi;
 Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor;
 Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale;
 Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile care
utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili;
 Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale și
industriale;
 Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate;
 Încurajarea planificării și proiectării de calitate și limitarea derogării de la planurile de dezvoltare
urbană și teritorială în vigoare;
 Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de dezvoltare și
obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României – orizonturi 2013-2020-2030
Obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului
mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce privește
ținta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia urmărește apropierea semnificativă a României de
nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile66.

66

(http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/)
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Obiectivele naționale, conform orientărilor prioritare ale UE
Domeniu
Schimbările climatice și
energia curată

Transport durabil

Producție și consum
durabile

Conservarea și
gestionarea resurselor
naturale
Sănătatea publică

Producție și consum
durabile

Incluziunea socială,
demografie și migrația

Sărăcia globală și
sfidările dezvoltării
durabile

Educație și formare
profesională

Orizont
Orizont 2020: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a
sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința
intensității și eficienței energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România
în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse
regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării unui nou acord global în
domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile
Orizont 2030: Alinierea la performanțele medii ale UE privind indicatorii energetici
și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră în concordanță cu acordurile internaționale și
comunitare existente și implementarea unor măsuri de adaptare la efectele
schimbărilor climatice.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței
economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese
substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de transport.
Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toți parametrii de
bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.
Orizont 2020: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin
inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată
și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea
consumului și producției.
Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările membre
UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la parametrii principali
privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de performanțele de mediu ale celorlalte
state membre UE din acel an.
Orizont 2020: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării
de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state
membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate
politicile publice ale României.
Orizont 2030: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanță, inclusiv sub
aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.
Orizont 2020: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin
inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată
și apropierea de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea
consumului și producției.
Orizont 2030: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările membre
UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile.
Orizont 2020: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și instituțional, a
normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse
și sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a
Strategiei Naționale pe termen lung privind populația și fenomenele migratorii.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state
membre ale UE în privința coeziunii sociale și calității serviciilor sociale.
Orizont 2020: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și
resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare, și
alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul național brut.
Orizont 2030: Alinierea completă a României la politicile Uniunii Europene în
domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor
bugetare ca procent din venitul național brut.
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul
educației și formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural și pentru
grupurile dezavantajate, unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010.
Orizont 2030: Situarea sistemului de învățământ și formare profesională din
România la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de
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Cercetarea științifică și
dezvoltarea tehnologică,
inovarea

Dezvoltarea rurală,
agricultura, silvicultura
și pescuitul

Planificare spațială

Cadastrul României

Dimensiunea culturală a
dezvoltării durabile

Capacitatea
administrativă și
calitatea serviciilor
publice; dezvoltarea
durabilă ca măsură a
eficienței guvernării și a
calității politicilor
publice

nivelul mediu al UE în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural și
pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilități.
Orizont 2020: Încadrarea cercetării românești în fluxul principal al evoluțiilor
științifice și tehnologice din UE; generalizarea activităților inovative; apariția unor
centre de excelență cu impact internațional.
Orizont 2030: Statornicirea principalelor elemente ale societății și economiei
bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării românești la realizarea
obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile.
Orizont 2020: Consolidarea structurilor din domeniul agro-alimentar și silvic
concomitent cu dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale pentru
reducerea în continuare a decalajelor și atingerea nivelului mediu actual de
performanță al țărilor membre ale UE; afirmarea României ca element de
stabilitate a securității alimentare în Europa de Sud-Est.
Orizont 2030: Adoptarea în totalitate a politicilor și practicilor comunitare în
domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului; finalizarea restructurării și
modernizării acestor sectoare și a spațiului rural.
Orizont 2020: Constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare
spațială, a sistemului policentric de arii funcționale urbane (aglomerări urbane) și
de coridoare de urbanizare în lungul arterelor de transport de interes european
(policentricitate de rețea).
Orizont 2030: Structurarea și dezvoltarea rețelei extinse de localități urbane și
rurale ca premisă pentru afirmarea regiunilor României ca entități dinamice,
atrăgătoare și competitive și pentru racordarea lor deplină la spațiul european.
Orizont 2020: Finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României și
asigurarea transparenței și accesibilității sistemului.
Orizont 2030: Asigurarea compatibilității și interoperativității depline a sistemului
cadastral din România cu standardele de fiabilitate și siguranță a datelor din
celelalte state ale UE.
Orizonturi 2020 și 2030: Stabilirea obiectivelor naționale pentru aceste orizonturi
de timp nu apare posibilă întrucât documentele și studiile elaborate până la
momentul întocmirii strategiei nu au permis identificarea unor priorități de
perspectivă în domeniu.
Orizont 2020: Definitivarea procesului de reformă în administrația publică și
reducerea substanțială a decalajelor față de nivelul mediu de performanță al
administrației centrale și locale și al serviciilor publice din celelalte state membre
ale UE; creșterea gradului de încredere și satisfacție al cetățenilor în raporturile cu
autoritățile administrației publice centrale și locale.
Orizont 2030: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state
membre ale UE în privința performanței administrației publice centrale și locale în
furnizarea serviciilor publice.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050
Strategia își propune ca și obiectiv general satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe
termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard
de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile67.
Strategia energetică are cinci obiective strategice și 25 de obiective operaționale pentru atingerea
obiectivului general:
1. Creșterea nivelului de securitate energetică
 OP1. Mix energetic diversificat și echilibrat (răspunde și la obiectivele II, III);

67

(https://www.mmediu.gov.ro/app/webroot/uploads/files/2017-03-02_Strategia-Energetica-a-Romaniei-2016-2030.pdf)
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2.

3.

4.

5.

OP2. Dezvoltarea de noi zăcăminte de resurse primare, pentru menținerea unui nivel scăzut
de dependență de importuri de energie;
 OP3. Creșterea capacităților de interconectare a rețelelor de transport de energie;
 OP4. Asigurarea capacității de stocare de energie și a sistemelor de rezervă;
 OP5. Creșterea flexibilității sistemului energetic național prin digitalizare, rețele inteligente
și prin dezvoltarea categoriei consumatorilor activi (proconsumatori) (răspunde și la
obiectivele II, V);
 OP6. Protecția infrastructurii critice împotriva atacurilor fizice și informatice;
 OP7. Participarea proactivă a României la inițiativele europene și internaționale de
diplomație energetică;
 OP8. Adâncirea parteneriatelor strategice ale României pe dimensiunea energetică;
Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive
 OP9. Înlocuirea, la orizontul anului 2030, a capacităților de producție de energie electrică ce
vor ieși din exploatare cu capacități noi, eficiente și cu emisii reduse (răspunde și la
obiectivele III, V);
 OP10. Creșterea eficienței energetice pe întreg lanțul valoric al sectorului energetic
(răspunde și la obiectivele III, V);
 OP11. Creșterea concurenței pe piețele interne de energie (răspunde și la obiectivul V);
 OP12. Liberalizarea piețelor de energie și integrarea lor regională, astfel încât consumatorul
de energie să beneficieze de cel mai bun preț al energiei (răspunde și la obiectivul V);
 OP13. Eficientizarea activității economice a companiilor energetice controlate de stat
(răspunde și la obiectivul IV);
 OP14. Politici economice și fiscale de stimulare a investițiilor în dezvoltarea industriei
producătoare de echipamente pentru SRE, eficiență energetică și electromobilitate;
Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe
 OP15. Reducerea emisiilor de GES și noxe în sectorul energetic;
 OP16. Dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic național, cu protecția calității aerului, a
apei, a solului și a biodiversității;
 OP17. Participarea echitabilă la efortul colectiv al statelor membre UE de atingere a țintelor
de eficiență energetică, de SRE și de reducere a emisiilor GES (răspunde și la obiectivul I);
Modernizarea sistemului de guvernanță energetică
 OP18. Separarea funcției statului de proprietar și acționar de cea de arbitru al pieței
energetice;
 OP19. Transparentizarea actului administrativ, simplificarea birocrației în sectorul energetic
și întărirea capacității administrative a statului în sectorul energetic (răspunde și la
obiectivele II, V);
 OP20. Susținerea educației și promovarea cercetării științifice;
 OP21. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor cu capital de stat;
 OP22. Îmbunătățirea cadrului instituțional din sectorul energetic;
 OP23. Cadru legislativ și de reglementare transparent, coerent, echitabil și stabil, care să
stimuleze investițiile la un cost competitiv al capitalului (răspunde și la obiectivul II);
Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice
 OP24. Creșterea accesului populației la energie electrică și gaz natural;
 OP25. Reducerea gradului de sărăcie energetică și protecția consumatorului vulnerabil.

Pentru a beneficia de oportunitățile oferite de procesul de tranziție energetică globală, România trebuie
să își asume direcții noi de dezvoltare în sectorul energetic:
 Transformarea României în centru de producție de mașini, componente și materiale pentru
tranziția energetică;
 Dezvoltarea rețelelor inteligente de transport și distribuție a energiei electrice;
 Rețelele inteligente vor facilita tranziția consumatorului către rolul de prosumator, care
injectează în rețea propria producție de energie electrică;
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Promovarea autovehiculelor hibride și a celor electrice, atât autoturisme, cât și autobuze și
autoutilitare de mic tonaj, dedicate mediului urban;
Clădirile inteligente, din punct de vedere al construcției, arhitecturii, operării, transformării și
stocării energiei, cu caracteristici de prosumator.

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026
Documentul are ca principale obiective transformarea României într-o destinație turistică de calitate pe
baza patrimoniului său natural și cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene privind
furnizarea produselor și serviciilor și realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului
sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinații turistice din Europa. Strategia are în
vedere următoarele direcții strategice: structuri administrative, planificare și infrastructură fizică,
dezvoltarea resurselor umane, îmbunătățirea produselor turistice, servicii de informare, statistici și
cercetare, marketingul destinației și mediul natural68.
Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului Agro-Alimentar pe termen mediu și lung (orizontul 2020-2030)
Acest document oferă o viziune pe termen lung de dezvoltare a agriculturii și zonei rurale cu scopul de a
valorifica inteligent și durabil potențialul agro-alimentar și dezvoltarea economiei non-fermiere, orientată
către stabilirea unui echilibru corect între dezvoltare economică și impactul asupra mediului agriculturii.
Strategia este rezultatul abordării sistematice sectoriale, ținând cont de interlegăturile ce țin de
economie, societate, mediu, în timp ce se recunosc nevoile de coeziune socială, egalitate de șanse,
nediscriminare și diversitate69.
Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027
Este principalul document de planificare și programare la nivel regional, prin care se vor stabili viziunea
de dezvoltare, obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare,
direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este parte a Planului de Dezvoltare
a Regiunii Centru 2021-2027. Fiind fundamentată pe o diagnoză regional detaliată, concretizată prin
Analiza socioeconomică regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, Strategia de Dezvoltare ia în
considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea cât mai bună a potențialul său de
dezvoltare.
Viziunea care stă la baza dezvoltării regionale este ambiția ca, pe termen mediu, ”Regiunea Centru să
devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și turism, cu o economie competitivă bazată pe
cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția
fiecărui cetățean”Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru reunește 6 domenii strategice de dezvoltare,
fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:
Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă
P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea implementării
principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel microregional
P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional și dezvoltarea
infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă
1.2.1 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii regionale de transport pentru
creșterea accesibilității localităților urbane și rurale la rețeaua națională de transport și la rețeaua
TEN1.2.2 Dezvoltarea infrastructurii TIC, în mod special a infrastructurii de bandă largă și
îmbunătățirea conectivității digitale în mediul urban și cel rural
P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori importanți în
asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe cunoaștere
68

(turism.gov.ro › web › wp-content › uploads › 2017/05 › masterplan_partea1 și turism.gov.ro › web › wp-content › uploads › 2017/05 ›
masterplan_partea2)
69
(https://www.madr.ro/strategia-pentru-dezvoltarea-sectorului-agroalimentar-pe-termen-mediu-si-lung-orizont-2020-2030.html)
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1.3.1 Sprijinirea mobilității urbane durabile
1.3.2 Extinderea digitalizării serviciilor administrației publice locale și implementarea de soluții
SMART City
1.3.3 Creșterea coeziunii economice și sociale a orașelor prin implementarea de strategii de
dezvoltare locală integrate la nivel de zone urbane marginalizate și prin sprijinirea acțiunilor de
regenerare urbană
1.3.4 Revitalizarea economică și socială a orașelor mici precum și a localităților urbane
monoindustriale
Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare și inovare
P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă
P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea clusterelor și
dezvoltarea rețelelor de cooperare economică
P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică inteligentă
P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sercorului regional de CDI
Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate”
P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a serviciilor şi
accesului la educație la toate nivelurile
3.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale a Regiunii Centru
3.1.2. Modernizarea infrastructurii și a procesului de educație în sistemul de învățământ
profesional și tehnic
3.1.3. Sprijinirea modernizării învățământului terțiar
3.1.4. Digitalizarea educației și formării profesionale
3.1.5. Creșterea accesului la educație a grupurilor dezavantajate social
3.1.6. Stimularea participării adulților la educația continuă și dezvoltarea sistemului de învățare
pe parcursul întregii vieți
P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii
3.2.1. Sprijinirea antreprenoriatului ca măsură de creștere a ocupării
3.2.2. Sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate social
3.2.3. Stimularea intrării tinerilor pe piața muncii
3.2.4. Modernizarea mecanismului și diversificarea serviciilor de intermediere și plasare a forței
de muncă
3.2.5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de formare profesională continuă
3.2.6. Încurajarea mobilității geografice a forței de muncă
3.2.7. Încurajarea menținerii pe piața muncii a lucrătorilor vârstnici
P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile
3.3.1. Extinderea, construcția, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii
sociale
3.3.2. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale integrate și a altor servicii adaptate nevoilor
comunităților și persoanelor din grupuri vulnerabile
3.3.3. Creșterea capacitații administrației și altor structuri publice și private de a furniza servicii de
calitate și adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile
P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și îmbunătățirea
serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate
3.4.1. Extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de sănătate de la nivel
regional, județean şi local
3.4.2. Creșterea accesului la servicii medicale pentru persoanele vulnerabile și comunitățile
marginalizate
3.4.3. Digitalizare și sprijin pentru cercetare, dezvoltare, inovare în sănătate
3.4.4. Creșterea capacității instituționale a administrației publice, unităților medicale și
organizațiilor specializate de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației și a dezvolta un
parteneriat pentru sănătate
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Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice
P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea Centru
4.1.1 Infrastructura de mediu și servicii tehnico-edilitare
4.1.2 Creșterea calității mediului în zonele urbane și peri urbane precum și în zone afectate de
poluare istorică
P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale
4.2.1 Eficiența energetică în clădirile publice și rezidențiale
4.2.2 Sisteme energetice inteligente, bazate pe un consum redus de energie și creșterea utilizării
SRE și combustibililor alternativi
4.2.3. Creșterea capacității actorilor din mediul public și privat de a contribui la tranziția către
economia circulară
P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale
P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale
Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural
P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, valorificarea
patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear
5.1.1 Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-istoric
5.1.2 Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural
5.1.3. Revigorarea turismului balnear și de sănătate
P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și îmbunătățirea
serviciilor specifice
5.2.1. Modernizarea infrastructurii regionale de cazare și dezvoltarea structurilor de primire
turistică în zonele în care se înregistrează deficit de spații de cazare
5.2.2. Modernizarea, extinderea și diversificarea infrastructurii de agrement și îmbunătățirea
serviciilor specifice
5.2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice pentru tineret
5.2.4. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii culturale
inovatoare
P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea activităților
turistice
5.3.1. Susținerea formelor de turism tematic și a celor de turism alternativ
5.3.2. Sprijinirea activităților de promovare și informare ale organizațiilor de management al
destinației
5.3.3. Dezvoltarea activităților economice conexe turismului
P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism
5.4.1. Atragerea și menținerea forței calificate de muncă în turism
5.4.2. Pregătirea profesională inițială și formarea profesională continuă a forței de muncă în
turism

Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura
P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a fermierilor
P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane
P.6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional
P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în localitățile rurale
P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale
P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare
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ANEXA 2: Hărți cu precizarea distribuției spațiale a programelor
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HARTA 1.1-1

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității
economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și
TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport
LEGENDA
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier cu conectivitate
națională/regională
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură
Program 1.1a-4: Noduri multimodale
Program 1.1a-5: Transportul alternativ
Program 1.1a-6: Transportul public
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar
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HARTA 1.1-2

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității
economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă:
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de
energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de transport de energie și a conectivității TIC
regionale
LEGENDA
Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale (UATuri neracordate)
Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică (localități
neracordate)
Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații
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Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea
competitivității economiei județului Alba

HARTA 1.2-1

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele
mediului de afaceri din județ
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii
Politica P1.2b: Promovarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității forței de
muncă
Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului pe piața muncii
Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea
capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și transfer tehnologic
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și
transfer tehnologic
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și
creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale
de specializare inteligentă
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității, internaționalizării și digitalizării IMMurilor din județ
LEGENDA
Program 1.2a-1: Învățământul superior
Program 1.2.a-2: Învățământ profesional (dual) și tehnic
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart
Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic
Program 1.4a-1: Incubatoare de afaceri
Program 1.4b-1: Tehnologizare
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HARTA 1.2.-2

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea
competitivității economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în
zone rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale
județului
Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor turistice și de recreere
Politica 1.5c. Susținerea unei dezvoltări durabile prin turism cultural
LEGENDA
Program 1.5a-1: Infrastructură suport pentru turism și agrement
Program 1.5b-1: Atracții și experiențe turistice
Program 1.5b-2: Promovare turistică
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HARTA 1.2.-3

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea
competitivității economiei județului Alba
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin
încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată,
produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la una competitivă pe
piața globală
Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare, promovarea
produselor și a siguranței alimentare
LEGENDA
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă
Program 1.6b-1: Colectare, depozitare și procesare
Program 1.6b-2: Comercializare
Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare
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HARTA 2-2.1

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură
creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea
de măsuri de adaptare pentru persoane cu dizabilități
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului public în mediul rural
LEGENDA
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale
Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate / subutilizate:
Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele istorice
Program 2.1.b-1. Centre civice
Program 2.1.b-2: Parcuri/ locuri de joacă:
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HARTA 2-2.2

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale:
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu
precădere al celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri
defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație
LEGENDA
Program 2.2.a-1: Învățământ ante preșcolar și preșcolar
Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal
Program 2.2.a-3: Învățământ superior
Program 2.2a-4: Digitalizarea educației
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HARTA 2.2-3

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură
creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere
al celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la
servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
LEGENDA
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească
Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de urgență
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății
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HARTA 2-2.4

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu
precădere al celor proveniți din comunități marginalizate și din grupuri
defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii și combaterii sărăciei
LEGENDA
Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC)
Program 2.2.c-2. Protecția copiilor/adolescenților în risc de sărăcie și
excluziune
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu
dizabilități
Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabile
Program 2.2.c-6: Locuire socială și pentru tineri/specialiști
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Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului

HARTA 2.2-5

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la
măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere
a poluării aerului, solului și apelor
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de
alimentare cu apă și canalizare
Politica 2.3.b. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de
alimentare cu energie electrică și gaze naturale
LEGENDA
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă
Program 2.3.a-2. Canalizare
Program 2.3.a-3. Stații de epurare
Program 2.3.b-1. Iluminat public
Program 2.3.b-2. Extindere, modernizare, reabilitare
rețele de distribuție energie electrică
Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele de
distribuție a gazelor naturale
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HARTA 2.2.-6

Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce
asigură creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile culturalsportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu
diversificarea oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru
locuitorii județului
Politica 2.4.a. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
Politica 2.4.b. Creșterea și diversificarea ofertei și consumului cultural
Politica 2.4.c. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru tineret,
sportive și de agrement
LEGENDA
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil
Program 2.4.a-3. Patrimoniul intangibil
Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale
Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi de Infrastructură culturală
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii
Program 2.4.b-5. Cultele religioase
Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru sport și tineret
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret
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HARTA 3.1-1

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru
dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea
atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și
infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurii verzialbastre
Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și
resurselor naturale
Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la
dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de
adaptare a județului la schimbările climatice
Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de urgență
Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență
LEGENDA
Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale
protejate
Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin
reconversia terenurilor degradate și crearea unor coridoare
verzi-albastre
Program 3.2a-1: Inundații
Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren
Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD
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HARTA 3.1-2

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru
dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea
atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a
utilizării resurselor regenerabile
Politica P3.3.a: Reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din zone
defavorizate și dezvoltarea formelor de producere a energiei regenerabile
pentru marca Alba-Verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor publice și private;
clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare și a instalațiilor conexe
LEGENDA
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă
Program 3.3a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu
precădere în zone montane
Program 3.3b-1: Clădiri publice
Program 3.3b-2: Locuințe
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HARTA 3.1-3

Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru
dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea
atractivității acestuia pentru locuitori și turiști
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deșeurilor, prin creșterea gradului de reciclare,
tratare și valorificare în scop energetic
Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a deșeurilor pentru marca AlbaVerde
Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie circulară
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de
pe teritoriul județului Alba rezultată din activități antropice
Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu (zgomot,
aer, ape, sol)
Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor degradate/poluate
LEGENDA
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în conformitate cu
PJGD)
Program 3.4a-2: Salubritate
Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele cu risc de
poluare cu nitrați și nitriți
Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară
Program 3.4b-2: Comunicare și educare
Program 3.5a-1: Poluarea aerului
Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate

126
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
partea a II-a: Formularea Strategiei
OBIECTIVE, POLITICI, PROGRAME

HARTA 4.1-1

Obiectiv strategic 4: Întărirea capacității de management al dezvoltării, a
accesibilității și calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și
transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor sociale și
nevoilor comunităților locale
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a serviciilor publice oferite de
aceasta
LEGENDA
Program 4.1a-1: Baze de date: Dezvoltarea unor baze de date GIS /
date urbane pentru gestionarea eficientă a serviciilor publice
Program 4.1a-2: Infrastructura TIC: Dotarea autorităților locale cu
echipamente hardware, programe informatice, rețele
Program 4.1a-3: Smart City: Implementarea de soluții de tip Smart
City la nivelul centrelor urbane din județ
Program 4.1a-4: Smart Village: Implementarea de soluții de tip Smart
Village la nivelul comunelor din județ
Program 4.1a-5: Servicii publice online: dezvoltarea de noi servicii
publice online pentru cetățeni și mediul de afaceri
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HARTA 4.1-2

Obiectiv strategic 4: Întărirea capacității de management al dezvoltării, a
accesibilității și calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru
managementul eficient al dezvoltării județului
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei administrații locale
performante
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare și monitorizare a
politicilor publice / proiectelor de dezvoltare
LEGENDA
Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă: Construcția,
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor cu
destinație administrativă; dotarea serviciilor publice cu echipamente
Program 4.2a-2: Resursa umană: Formarea continuă a personalului
din Consiliul Județean, instituții din subordinea Consiliului Județean și
din primării; recrutarea de personal pentru ocuparea posturilor
vacante
Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea / actualizarea de
strategii de dezvoltare (inclusiv planuri sectoriale), documentații de
amenajarea teritoriului și urbanism
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ANEXA 2a: Drumurile naționale și județene cuprinse în programul 1.1a-1
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ANEXA 3. Proiecte ale Consiliului Județean Alba coordonate cu prioritățile ADR
Centru
NR
CRT

DENUMIRE PROIECT
1. REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE
CASA ZAPOLYA DIN SEBEȘ – MUZEUL
MUNICIPAL „IOAN RAICA”
2. VALORIFICAREA POTENȚIALULUI
TURISTIC AL DRUMULUI JUDEȚEAN
DJ 107I – TRANSALPINA DE APUSENI
3. REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE
CLĂDIREA C2 ÎN BIBILOTECA
JUDEȚEANĂ, CU MANSARDARE
4. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CIA (CENTRUL DE
ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ PENTRU
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI)
ABRUD
5. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CABR GALDA DE
JOS
6. REABILITAREA ENERGETICA,
MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA
CLADIRII CENTRULUI SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
7. GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN
SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
LA CIA BAIA DE ARIES
8. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA LA CIA GÂRBOVA
9. REABILITAREA TERMICA ȘI
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA PENTRU 12
LOCUINTE PROTEJATE
10. ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA LA CIA OCNA MUREȘ
11. REABILITARE ȘI MODERNIZARE
DRUM JUDEȚEAN DJ 107 K: GALDA
DE JOS ( DJ 107 H) - MESENTEA GALDA DE SUS - MĂGURA - POIANA
GALDEI - MODOLEŞTI - ÎNTREGALDE IVĂNIŞ - GHIONCANI - DJ 107 I
(BÂRLEŞTI)
12. REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ
107 G: DJ 107 D (OCNA MUREȘ) NOȘLAC - CĂPTĂLAN - COPAND STÂNA DE MUREȘ - GĂBUD - LIMITA
JUD. MUREȘ
13. REABILITARE ȘI MODERNIZARE
DRUM JUDEȚEAN DJ 106 K: SEBEȘ
(DN 1) - DAIA ROMÂNĂ - OHABA SECĂȘEL - DJ 107

BENEFICIAR

COST TOTAL (lei)

MATURITATE

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT SEBES

17,000,000.00

Fișă de
proiect

UAT JUDETUL ALBA,
PRIMARIA AIUD,
PRIMARIA BUCIUM
BIBIOTECA
JUDEȚEANĂ „LUCIAN
BLAGA
DGASPC ALBA

16,000,000.00

Fișă de
proiect

24,000,000.00

Studiu de
fezabilitate

7,060,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

7,000,000.00

Fișă de
proiect

CJ ALBA

6,000,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

3,700,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

2,400,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

4,500,000.00

Fișă de
proiect

DGASPC ALBA

3,800,000.00

UAT ÎNTREGALDE IVĂNIȘ, GHIONCANI,
BÂRLEȘTI

35,000,000.00

Fișă de
proiect
Fișă de
proiect

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT OCNA MUREȘ,
UAT NOȘLAC

50,000,000.00

Fișă de
proiect

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT SEBEȘ, UAT DAIA
ROMÂNĂ, UAT
OHABA

76,000,000.00

Fișă de
proiect
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14. 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)
15. ARTERĂ OCOLITOARE DE TRANSPORT
RUTIER, SITUAȚĂ ÎN PARTEA
NORDICĂ A TERITORIULUI
ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI
ALBA IULIA, CE FACE LEGATURA
INTRE DN1/E81 - DN74, LEGATURA
TEN-T SI DN1-DN74
16. ȘOSEA DE CENTURA A MUNICIPIULUI
BLAJ
17. CONSTRUCTIE CENTRU DE
RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA ALBA IULIA
18. RK SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN
SCOALA POSTLICEALA SANITARA IN
SECTIA RECUPERARE, MEDICINA
FIZICA SI BALNEOLOGIE SI EXTINDERE
AMBULATOR
19. TELEMEDICINA PENTRU ZONELE
GREU ACCESIBILE DIN JUDETUL ALBA
20. DOTĂRI ȘI AMENAJARI EXTERIOARE
PENTRU CIA OCNA MURES
21. REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA
ABRUD
22. REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA
GÂRBOVA
23. REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CABR
GALDA DE JOS

UAT JUDEȚUL ALBA,
UAT SĂLCIUA, UAT
PONOR, UAT RÂMEȚ,
UAT STREMȚ, UAT
TEIUȘ

128,692,000.00

Fișă de
proiect

UAT ALBA IULIA ÎN
PARTENERIAT CU UAT
JUDETUL ALBA, UAT
IGHIU

130,000,000.00

Fișă de
proiect

UAT BLAJ, UAT
JUDEȚUL ALBA
SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA ALBA
IULIA
SPITALUL JUDETEAN
DE URGENTA ALBA
IULIA

89,280,000.00

Studiu de
fezabilitate
Studiu de
fezabilitate

25,000,000.00

Studiu de
fezabilitate

UAT JUDETUL ALBA,
APL, DSP ALBA
DGASPC ALBA

2,500,000.00

DGASPC ALBA

3,000,000.00

DGASPC ALBA

500,000.00

DGASPC ALBA

6,400,000.00

Idee de
proiect
Studiu de
fezabilitate
Fișă de
proiect
Fișă de
proiect
Fișă de
proiect

51,200,000.00

6,000,000.00

Calendarul implementării proiectelor
DENUMIRE PROIECT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

‘21

‘22

Perioada de implementare 2021-2030
‘23
‘24
‘25
‘26
‘27
‘28

‘29

‘30

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE CASA ZAPOLYA DIN
SEBEȘ – MUZEUL MUNICIPAL „IOAN RAICA”
VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL DRUMULUI
JUDEȚEAN DJ 107I – TRANSALPINA DE APUSENI
REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CLĂDIREA C2 ÎN
BIBILOTECA JUDEȚEANĂ, CU MANSARDARE
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CIA ABRUD
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE
REGENERABILA LA CABR GALDA DE JOS
REABILITAREA ENERGETICA, MODERNIZAREA SI
CONSOLIDAREA CLADIRII CENTRULUI SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN SURSE DE ENERGIE
REGENERABILA LA CIA BAIA DE ARIES
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE
ENERGIE REGENERABILA LA CIA GÂRBOVA
REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE
ENERGIE REGENERABILA PENTRU 12 LOCUINTE
PROTEJATE
ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA
CIA OCNA MUREȘ
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107
K:
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 G: DJ 107 D
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 106
K:
REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 750
C:
ARTERĂ OCOLITOARE DE TRANSPORT RUTIER, SITUAȚĂ
ÎN PARTEA NORDICĂ A TERITORIULUI ALBA IULIA
ȘOSEA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BLAJ
CONSTRUCTIE CENTRU DE RADIOTERAPIE SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
RK SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN SCOALA POSTLICEALA
SANITARA IN SECTIA RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI
BALNEOLOGIE SI EXTINDERE AMBULATOR
TELEMEDICINA PENTRU ZONELE GREU ACCESIBILE DIN
JUDETUL ALBA
DOTĂRI ȘI AMENAJARI EXTERIOARE PENTRU CIA OCNA
MURES
REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA ABRUD
REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA GÂRBOVA
REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CABR GALDA DE JOS

Legendă:
Pregătire proiect
Implementare proiect
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Fișe de proiect
FISA PROIECT 1.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE CASA ZAPOLYA DIN SEBEȘ – MUZEUL
MUNICIPAL „IOAN RAICA”
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-spotive și
de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Restaurarea și revitalizarea unei clădiri monument istoric din Sebes, prin
modernizarea unui muzeu și dezvoltarea unei oferte culturale inovatoare
Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Zapolya din Sebeș –
Muzeul municipal „Ioan Raica” prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare,
dotări interioare (instalații și echipamente climatizare, siguranța la foc și
antiefracție, obiecte de iluminat etc.) și expoziționale în vederea valorificării
durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale și europene
 Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a clădirii monument
istoric
 Pregătirea colecțiilor pentru a fi valorificate în muzeu
 Restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil
 Digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor,
inventarelor și crearea de baze de date
36 luni
UAT JUDEȚUL ALBA, UAT SEBES
Suprafață restaurată/conservată (mp)
Colecții restaurate și valorificate
Număr vizitatori
17.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 2.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 107I –
TRANSALPINA DE APUSENI
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Program 1.5a-1: Infrastructură-suport pentru turism și agrement

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice în contextul
identităţii locale şi respectării principiului de dezvoltare durabilă prin promovarea
potentialului turistic al DJ-107I – în scopul cresterii numarului turiștilor.
Crearea unui ansamblu de condiţii de practicare a turismului, prin combinarea a 2
forme de turism –cultural, cu ecoturismul cu impact direct asupra creşterii cererii
de turism această zonă, dar si pentru România, ca destinaţie turistică europeană.
 Amenajarea unui punct de informare turistica in centrul cultural Liviu
Rebreanu Aiud, dotarea cu echipamente, dotari specifice centrelor
turistice
 Amenajarea turistica a DJ-107I – signalistica turistică, amenajarea unor
puncte de belvedere, amenajare camping - DJ-107I
 Valorificarea vestigiilor romane de pe DJ 107I
36 luni
UAT JUDETUL ALBA, PRIMARIA AIUD, PRIMARIA BUCIUM
Suprafață amenajată punct de informare turistică (mp)
Suprafață belvedere/camping (mp)
Lungime drum cu signalistică turistică
Număr vizitatori
16.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 3.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REFUNCȚIONALIZARE, REABILITARE CLĂDIREA C2 ÎN BIBILOTECA JUDEȚEANĂ, CU
MANSARDARE
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-spotive și
de recreere
Politica 2.4.a. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Dezvoltarea comunităților prin creșterea atractivității turistice și investiționale a
orașelor și regiunilor, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului
cultural și conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea
consolidării identității culturale a minorităților culturale/confesionale.
Restaurarea integrală a monumentului istoric, conservarea și revitalizarea acestuia,
eliminarea cauzelor care au produs degradările, refuncționalizarea și mansardarea
monumentului.
Restaurarea clădirii – tronsonul cu valoare istorică și revenirea la o imagine cât mai
aproape de cea istorică a fațadelor prin lucrări de: restaurare/reabilitare,
refuncționalizare, consolidare, refacere instalații, sistematizare verticală și
amenajări exterioare
Introducerea tuturor funcțiunilor ce țin de o bibliotecă modernă și a spațiilor
necesare acesteia în volumul existent al monumentului istoric
36 luni
Bibioteca Județeană „Lucian Blaga
Suprafață restaurată/conservată (mp)
Echipamente instalate (număr/valori)
Număr vizitatori
24.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 4.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITĂȚI, ABRUD
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de ingrijire şi asistență pentru persoane adulte
cu dizabilități.
Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumurilor de energie
primara cu cel putin 10% la finalizarea implementarii proiectului; Implementarea
unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile pentru
sistemele de incalzire a apei; Gestionarea inteligentă a consumurilor energetice și
reducerea costurilor necesare intretinerii si functionarii curente a cladirii
Intervenții asupra 2 corpuri de caldire - cantina si caminul de cazare prin lucrări de
modernizare in sensul recompartimentarii, refacerii amenajarilor interioare inclusiv
a finisajelor, refacerea instalatiilor aferente cladirii, dotarea cu sisteme utilizand
energia regenerabila pentru producerea apei calde, modernizarea sistemelor de
iluminat interior, exterior, supraveghere, alimentare cu energie electrica, apa, gaze,
canal, dotarea cu sisteme smart de functionare, si contorizare a energiei, etc
36 luni
DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
7.060.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 5
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU ENERGIE REGENERABILA LA CABR
GALDA DE JOS
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.
Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumurilor de energie
primara cu cel putin 10% la finalizarea implementarii proiectului; Implementarea
unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile pentru
sistemele de incalzire a apei; Gestionarea inteligentă a consumurilor energetice și
reducerea costurilor necesare intretinerii si functionarii curente a cladirii
Modernizarea clădirii in sensul recompartimentarii, refacerii amenajarilor
interioare inclusiv a finisajelor, refacerea instalatiilor aferente cladirii, dotarea cu
sisteme utilizand energia regenerabila pentru producerea apei calde, modernizarea
sistemelor de iluminat interior, exterior, supraveghere, alimentare cu energie
electrica, apa, gaze, canal, dotarea cu sisteme smart de functionare si contorizare a
energiei, etc
36 luni
DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
7.000.000
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 6.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA ENERGETICA, MODERNIZAREA SI CONSOLIDAREA CLADIRII
CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea serviciilor de
educatie incluziva; Adaptarea infrastructurii existente la conditiile necesare
desfasurarii activitatilor curente ale invatamantului special in vederea asigurarii in
conditii corespunzatoare a procesului instructiv - educativ si de recuperare a
copiilor cu nevoi speciale. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si
reducerea consumurilor de energie primara cu cel putin 10% la finalizarea
implementarii proiectului; Implementarea unui sistem alternativ de producere a
energiei din surse regenerabile pentru sistemele de incalzire a apei; Gestionarea
inteligentă a consumurilor energetice și reducerea costurilor necesare intretinerii
si functionarii curente a cladirii
Lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a imobilului: servicii de proiectare
- toate fazele; expertiza tehnica; audit energetic; informare si publicitate, lucrari de
constructie si reabilitare termica; lucrari de consolidare a cladirii; lucrari de
construire sarpanta si invelitoare; lucrari de reabilitare energetica a instalatiilor;
sisteme inteligente de contorizare a energiei; dirigentie de santier; dotari; asistenta
tehnica
36 luni
CJ ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
6.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 7.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

GENERAREA ENERGIEI TERMICE DIN SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA CIA
BAIA DE ARIES
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte
cu dizabilități.
Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea consumurilor de energie
primara cu cel putin 10% la finalizarea implementarii proiectului; Implementarea
unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile pentru
sistemele de incalzire a apei; Gestionarea inteligentă a consumurilor energetice și
reducerea costurilor necesare intretinerii si functionarii curente a cladirii
Lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a imobilului: servicii de proiectare
- toate fazele; expertiza tehnica; audit energetic; informare si publicitate, lucrari de
constructie si reabilitare termica; lucrari de consolidare a cladirii; lucrari de
construire sarpanta si invelitoare; lucrari de reabilitare energetica a instalatiilor;
sisteme inteligente de contorizare a energiei; dirigentie de santier; dotari; asistenta
tehnica
36 luni
DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
3.700.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 8.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
LA CIA GÂRBOVA
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrari de reabilitare, modernizare si consolidare a 2 corpuri de caldire - caminul de
cazare si bucatarie cu sala servire a mesei: servicii de proiectare - toate fazele;
expertiza tehnica; audit energetic; informare si publicitate, lucrari de constructie si
reabilitare termica; lucrari de consolidare a cladirii; lucrari de construire sarpanta si
invelitoare; lucrari de reabilitare energetica a instalatiilor; sisteme inteligente de
contorizare a energiei; dirigentie de santier; dotari; asistenta tehnica
36 luni

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
2.400.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 9.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITAREA TERMICA ȘI ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA
PENTRU 12 LOCUINTE PROTEJATE
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de intervenție asupra 12 corpuri de caldire, in sensul recompartimentarii,
refacerii amenajarilor interioare inclusiv a finisajelor, refacerea instalatiilor
aferente cladirii, dotarea cu sisteme utilizand energia regenerabila pentru
producerea apei calde, modernizarea sistemelor de iluminat interior, exterior,
supraveghere, alimentare cu energie electrica, apa, gaze, canal, dotarea cu sisteme
smart de functionare si contorizare a energiei, etc

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
4.500.000 lei
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FISA PROIECT 10.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

ALIMENTAREA CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILA LA CIA OCNA MUREȘ
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și
private
Program 3.3b-1: Clădiri publice

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Reabilitare termica si cresterea eficientei energetice a infrastructurii existente in
vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare pentru asigurarea in conditii optime
a serviciilor specializate de tip centru de abilitare și reabilitare.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrari de reabilitare și reconversie functională din spital de recuperare in centru
de ingrijire si asistenta pentru persoane cu handicap psihic si mental: servicii de
proiectare - toate fazele; expertiza tehnica; audit energetic; informare si
publicitate, lucrari de constructie si reabilitare termica; lucrari de consolidare a
cladirii; lucrari de construire sarpanta si invelitoare; lucrari de reabilitare energetica
a instalatiilor; sisteme inteligente de contorizare a energiei; dirigentie de santier;
dotari; asistenta tehnica

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

DGASPC ALBA
Reducerea consumului de energie finală în clădire
Reducerea emisiilor de carbon aferente consumului energetic al clădirii
Ponderea energiei regenerabile din total consum energetic al clădirii
3.800.000 lei
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FISA PROIECT 11.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 K: GALDA DE JOS ( DJ
107 H) - MESENTEA - GALDA DE SUS - MĂGURA - POIANA GALDEI - MODOLEŞTI ÎNTREGALDE - IVĂNIŞ - GHIONCANI - DJ 107 I (BÂRLEŞTI)
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Creșterea accesibilității în zona turistică a Munților Trascău prin asigurarea
legăturii cu rețeaua TEN-T
Dezvoltarea economică și socială a zonei prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și asigurarea accesului în zonă

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de modernizare-asfaltare a părții carosabile; lucrări de sistematizare și
asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate, rigole
ranforsate, poduri și podețe; lucrări de consolidare prin realizarea de ziduri de
sprijin; lucrări de siguranța circulației

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

UAT Întregalde - Ivăniș, Ghioncani, Bârlești
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a locurilor de muncă (%)
35.000.000 lei
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FISA PROIECT 12
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 G: DJ 107 D (OCNA MUREȘ) - NOȘLAC CĂPTĂLAN - COPAND - STÂNA DE MUREȘ - GĂBUD - LIMITA JUD. MUREȘ
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Creșterea gradului de accesibilitate pentru populația din zonă către rețelele de
transport situate în proximitatea rețelei TEN-T în conformitate cu practicile și
politicile Uniunii Europene: O Europă conectată;
Conectarea zonei Mureșului, aflată în dezvoltare din punct de vedere economic și
social, cu reţeaua TEN-T, prin DN1 – drumul expres Sebeș-Turda – A10 (indirect,
prin drumul județean DL 107 D, în zona localității Unirea)
Dezvoltarea economică și socială a zonei prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și asigurarea accesului în zonă
Lucrări de reabilitare pe sectoarele asfaltate si lucrări de modernizare-asfaltare a
părții carosabile, inclusiv structura rutieră pe tronsonul de drum pietruit; lucrări de
sistematizare și asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate,
rigole ranforsate, poduri și podețe); lucrări de consolidare prin realizarea de ziduri
de sprijin; lucrări de siguranța circulației
36 luni
UAT Județul Alba, UAT Ocna Mureș, UAT Noșlac
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a locurilor de muncă (%)
50.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 13.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 106 K: SEBEȘ (DN 1) - DAIA
ROMÂNĂ - OHABA - SECĂȘEL - DJ 107
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Creșterea gradului de accesibilitate pentru populația din zonă către rețelele de
transport situate în proximitatea rețelei TEN-T în conformitate cu practicile și
politicile Uniunii Europene: O Europă conectată;
Conectarea zonei Podișului Secașelor, aflată în dezvoltare din punct de vedere
economic și social, cu reţeaua TEN-T, prin DN1 – drumul expres Sebeș-Turda – A10
și autostrada Sibiu-Deva A1 (direct prin punctul de conectare Sebeș)
Dezvoltarea economică și socială a zonei prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere
și asigurarea accesului în zonă
Lucrări de modernizare-asfaltare a părții carosabile; lucrări de sistematizare și
asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate, rigole ranforsate,
poduri și podețe); lucrări de consolidare prin realizarea de ziduri de sprijin; lucrări
de siguranța circulației
48 luni
UAT Județul Alba, UAT Sebeș, UAT Daia Română, UAT Ohaba
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a locurilor de muncă (%)
76.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 14.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

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)
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în
proximitatea rețelei TEN-T de bază;
Conectarea microregiunii munților Apuseni cu autostrada Sebeș‐Turda
Crearea unui cadru favorabil valorificării potențialului turistic și economic al zonei
Lucrări de modernizare-asfaltare a părții carosabile; lucrări de sistematizare și
asigurare a scurgerii apelor (șanțuri de pământ, șanțuri betonate, rigole ranforsate,
poduri și podețe); lucrări de consolidare (ziduri de sprijin etc); lucrări de siguranța
circulației; stații de autobuz.
48 luni
UAT Județul Alba, UAT Sălciua, UAT Ponor, UAT Râmeț, UAT Stremț, UAT Teiuș
Lungime drum reabilitat (Km)
Rata de creștere a numărului de turiști (%)
128.692.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 15.
TITLUL PROIECTULUI:

POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

ARTERĂ OCOLITOARE DE TRANSPORT RUTIER, SITUAȚĂ ÎN PARTEA NORDICĂ A
TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA, CE FACE
LEGATURA INTRE DN1/E81 - DN74, LEGATURA TEN-T SI DN1-DN74
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Conectarea traficului de marfă de pe DN74 (Munții Apuseni) la E81 și în viitor spre
autostrada A10 Sebeș-Turda;
Reducerea numărului de vehicule care tranzitează municipiul;
Beneficii economice pentru marii investitori deserviți; reducerea emisiilor de CO2;
reducerea consumului de energie; reducerea emisiilor GES; creșterea calității vieții
cetățenilor; creșterea satisfacției turiștilor; reducerea nivelului de zgomot în zonele
de trafic intens

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Terasamente; sistem rutier; acostamente; șanț trapezoidal; parapeți metalici;
podețe:
poduri-pasaje;
canalizare
pluvială;
intersecții
în
girație;
gabioane;semnalizare rutieră; iluminat public

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:

60 luni

BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

UAT Alba Iulia în parteneriat cu UAT Judetul Alba, UAT Ighiu
Lungime drum realizat (km)
Rata de reducere a timpului în trafic (%)
Rata de reducere a consumului de energie (%)
Rata de reducere a emisiilor GES (%)
130.000.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 16
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

ȘOSEA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BLAJ
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de
transport
Program 1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:
DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Dezvoltarea infrastructurii de transport; decongestionarea traficului din oraș;
Reducerea degradării și a uzurii arterelor existente în mun. Blaj, datorită
suprasolicitărilor cauzate de traficul greu;
Reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;
Realizarea legăturii între rețelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri din
zonele marilor aglomerări urbane: Cluj Napoca, Oradea, Arad, Târgu Mureș, Sibiu,
Brașov, București;
Accesibilitatea și conexiunile rutiere cu restul tării și cu Europa; creșterea și
eficientizarea mobilității urbane.
Terasamente; sistem rutier; acostamente; șanț trapezoidal; parapeți metalici;
podețe: poduri-pasaje; canalizare pluvială; intersecții în girație;
gabioane;semnalizare rutieră; iluminat public
48 luni
UAT Blaj, UAT Județul Alba
Lungime drum realizat (km)
Rata de reducere a timpului în trafic (%)
Rata de reducere a consumului de energie (%)
Rata de reducere a emisiilor GES (%)
89.280.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 17.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

CONSTRUCTIE CENTRU DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
ALBA IULIA
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Imbunătățirea serviciilor medicale pentru pacienții oncologici, prin înfiintarea
centrului de radioterapie in cadrul SJU Alba Iulia (in care pacientii sa poata fi
internati pe parcursul ciclului de efectuare a procedurilor)

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Constructie cladire, regim de inaltime S+P+2, pentru un numar de aprox. 20 paturi.
Dotare cu echipamente medicale de specialitate prin achizitionarea a 2
echipamente de radioterapie

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
Suprafață construcție realizată (mp)
Echipamente achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți
51.200.000 lei
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FISA PROIECT 18
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

RK SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN SCOALA POSTLICEALA SANITARA IN SECTIA
RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE SI EXTINDERE AMBULATOR
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Imbunătățirea serviciilor medicale prin relocarea Sectiei Recuperare, Medicina
fizica si Balneologie si compartimentului de recuperare neurologica intr-o locatie
noua, construirea unei baze de tratament și relocarea ambulatoriului de
specialitate pentru Sectia Recuperare, Medicina fizica si Balneologie si
compartiment de recuperare neurologica

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de mansardare și extindere a cladirii existente, reparatii capitale la toate
componentele de constructii si instalatii, imprejmuire imobil, amenajare curte ,
parcare si zone verzi, achizitionarea de dotari si echipamente medicale de
specialitate

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

36 luni

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA
Suprafață construcție reabilitată (mp)
Echipamente achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți
25.000.000 lei
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FISA PROIECT 19.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

TELEMEDICINA PENTRU ZONELE GREU ACCESIBILE DIN JUDETUL ALBA
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:
INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:
SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin furnizarea de servicii medicale de
TELEMEDICINA persoanelor din judetul Alba cu domiciliul in zone greu accesibile
(Muntii Apuseni, si nu numai)
1. Creare/ achizitionare soft/platforma online prin care medicul de familie este pus
in legatura directa cu pacientul din zonele greu accesibile ale judetului Alba si cu
medicul specialist din spitalul judetean
2. Achizitionare si dotare cabinet medical mobil pentru furnizarea de servicii
medicale
3. Dotare cu aparatură medicală, dispozitive informatice, etc. pentru centrele de
permanenta, precum si pentru asistentii medicali comunitari
4. Cursuri de perfectionare pentru medicii de familie, asistentii medicali comunitari
privind folosirea echipamentelor de telemedicina, comunicarea la distanta si
monitorizarea pacientilor
5. Acordarea de servicii medicale in sistem de telemedicina - monitorizarea
parametrilor vitali/parametrii de sănătate ai pacientilor, comunicarea la distanță
prin intermediul unor dispozitive, etc.
36 luni
UAT Judetul Alba, APL, DSP Alba
Număr pacienți asistați
Rata de scădere a numărului de îmbolnăviri (%)
2.500.000 lei
POR/ surse proprii
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FISA PROIECT 20.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

DOTĂRI ȘI AMENAJARI EXTERIOARE PENTRU CIA OCNA MURES
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82
/ 2019 privind asigurarea stansardelor specifice minime de calitate obligatorii
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de amenajare și asigurare dotari specifice centrelor de ingrijire si asistenta;
dotari si amenajari exterioare (ex. Amenajare parc de relaxare, teren sportiv,
mobilier urban)

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
6.000.000 lei

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POR/ surse proprii

DGASPC Alba
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FISA PROIECT 21.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA ABRUD
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la
educație, sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 82 / 2019 privind asigurarea standardelor specifice minime de calitate
obligatorii destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de construcție, reabilitare, amenajare și asigurare dotari specifice
centrelor de ingrijire si asistenta; dotari si amenajari exterioare

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
3.000.000 lei

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POIDS / surse proprii

DGASPC Alba
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FISA PROIECT 22.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CIA GÂRBOVA
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
82 / 2019 privind asigurarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de construcție, reabilitare, amenajare și asigurare dotari specifice centrelor
de ingrijire si asistenta; dotari si amenajari exterioare

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
500.000 lei

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POIDS / surse proprii

DGASPC Alba
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FISA PROIECT 23.
TITLUL PROIECTULUI:
POLITICA /PROGRAMUL IN
CARE SE INCADREAZA

REABILITARE ȘI DOTĂRI LA CABR GALDA DE JOS
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea
promovării incluziunii sociale și a combaterii sărăciei
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități

LOCALIZARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI:

Asigurarea serviciilor specifice ingrijirii, recuperarii, reabilitarii, sau mentinerii
restantului functional beneficiarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.
82 / 2019 privind asigurarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii
destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, Anexa 1.

DESCRIEREA PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE:

Lucrări de construcție, reabilitare, amenajare și asigurare dotari specifice centrelor
de ingrijire si asistenta; dotari si amenajari exterioare

DURATA DE
IMPLEMENTARE:
BENEFICIAR/ PARTENERI:

36 luni

INDICATORI DE
MONITORIZARE ȘI
EVALUARE:
BUGET ESTIMATIV:

Suprafață amenajată (mp)
Dotări achiziționate (număr, valoare)
Număr pacienți asistați
6.400.000

SURSE POTENȚIALE DE
FINANȚARE:

POIDS /surse proprii

DGASPC Alba
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1. Mecanismul instituțional de implementare
Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a județului pe perioada 2021-2027 revine Consiliului
Județean prin intermediul Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte prin
coordonare cu ADR Centru și de colaborare cu primăriile din județ, instituții subordonate administrațiilor
locale, structuri asociative ale administrațiilor locale, precum și cu alți actori publici și privați interesați în
realizarea de proiecte. Proiectele comunităților locale vor fi gestionate de Consiliile Locale prin unitățile
de implementare de la nivelul primăriilor.
Prezentul document menționează instituțiile cheie ce compun mecanismele de implementare a strategiei
prezentate la nivel de program, mecanisme a căror structură propusă se va adapta însă la nivelul fiecărui
proiect individual, în funcție de complexitatea și caracteristicile acestuia.

Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce
contribuie la localizarea de noi firme și vizitatori
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.1a. Creșterea mobilității și accesibilității UAT-urilor la rețeaua de transport
Program 1.1a-1: Infrastructura de transport rutier național/regional: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Reabilitarea drumurilor naționale aflate în stare tehnică rea; finalizarea Comunicațiilor
lucrărilor la rețeaua de autostrăzi și realizarea de noi conexiuni la acestea; CNAIR
modernizare drumuri județene cu acces direct în rețeaua națională
CJ Alba
Program 1.1a-2: Infrastructura rutieră de transport județean și local: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor județene și locale și a Administrației
lucrărilor de artă conexe (poduri, podețe), cu precădere a celor care fac CJ Alba
legătura cu județele învecinate și cu rețeaua TEN-T rutieră
SC Drumuri și Poduri Locale Alba SA
UAT urbane și rurale
Program 1.1a-3: Variante ocolitoare / șosele de centură: Creșterea CJ Alba
mobilității prin construcția / completarea variantelor de ocolire/șosele de UAT urbane
centură a orașelor
Program 1.1a-4: Noduri multimodale: Dezvoltarea capacității de transfer CJ Alba
intermodal (de ex. facilități de tip Park&Ride și Bike&Ride la intrarea în UAT urbane
orașe, în proximitatea stațiilor de cale ferată etc.)
Program 1.1a-5: Transportul alternativ: Dezvoltarea infrastructurii de CJ Alba
ciclism (piste, parcări, sisteme de tip Bike Sharing) în special în zonele de UAT urbane și rurale
interes turistic și în zonele cu navetism intens; extinderea și modernizarea
rețelei de trotuare și alei pietonale; dezvoltarea infrastructurii de
micromobilitate (de ex. trotinete electrice); amenajarea unor străzi sub
forma de coridoare de mobilitate urbană durabilă
Program 1.1a-6: Transportul public: Modernizarea și extinderea sistemului CJ Alba
de transport public, cu precădere la nivelul zonelor metropolitane și UAT urbane și rurale
zonelor urbane funcționale ale orașelor (modernizare și eficientizare AIDA
energetică flotă, sisteme de e-ticketing, monitorizare GPS, stații de Asociații de Dezvoltare Intercomunitare
transport public intermodale și cu sisteme de informare dinamică a
pasagerilor, benzi dedicate pentru autobuze etc.) – în conformitate cu
PMUD actualizarea programului județean de transport persoane prin curse
regulate, inclusiv în vederea acomodării de noi trasee metropolitane
Program 1.1a-7 Infrastructura de transport feroviar: Modernizarea Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
infrastructurii de transport feroviar pentru creșterea traficului de călători și Comunicațiilor
marfă (linii și stații de cale ferată)
CN CFR SA
CJ Alba
Politica P1.1b: Dezvoltarea rețelelor de transport de energie și a conectivității TIC regionale
Program 1.1b-1: Introducere rețele de transport gaze naturale: CJ Alba
Conectarea la rețeaua de gaze naturale a UAT-urilor neracordate
UAT urbane și rurale
Furnizori/distribuitori de gaz natural
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Program 1.1b-2: Realizare rețele energie electrică: Modernizarea
sistemului de stocare și transport al energiei electrice (linii, stații de
transformare etc.) și electrificarea localităților neracordate la rețea
Program 1.1b-3: Rețele de telecomunicații: Extinderea infrastructurii
broadband în județ

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori/distribuitori de energie electrică
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori/distribuitori telecomunicații

Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.2a: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii
Program 1.2a-1: Învățământul superior: Dezvoltarea de noi produse Universități din județul Alba
educaționale la nivelul universităților, în parteneriat cu companiile din UAT urbane și rurale
județ; monitorizarea inserției studenților după finalizarea studiilor
Agenți economici
Program 1.2.a-2: Învățământ profesional (dual) și tehnic: Reabilitarea, Ministerul Educației și Cercetării
modernizarea și dotarea liceelor cu profil tehnologic, în vederea înființării ISJ Alba
unor campusuri de învățământ dual (inclusiv internate, cantine, ateliere și Unități de învățământ tehnologic
laboratoare școlare; înființarea de noi clase de învățământ profesional în CJ Alba
sistem dual în parteneriat cu agenții economici; acordarea de granturi UAT urbane și rurale
pentru agenții economici implicați în învățământul dual; adaptarea Agenți economici
curriculumul la cerințele mediului de afaceri; derularea de stagii de practică
și ucenicie în companii, inclusiv formarea mentorilor etc.
Politica P1.2b: Promovarea învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității forței de muncă
Program 1.2.b-1: Învățarea pe tot parcursul vieții: Dezvoltarea CJ Alba
competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și AJOFM Alba
antreprenoriat; derularea de programe de formare în rândul adulților, cu UAT urbane și rurale
accent pe obținerea unei calificări cerute pe piața muncii; crearea de noi Agenți economici
mecanisme de recunoaștere a cunoștințelor și competențelor dobândite pe Furnizori de formare profesională
căi non-formale și informale
Program 1.2b-2: Mobilitatea forței de muncă: Realizarea de studii privind CJ Alba
deficitul real de forță de muncă și migrația sezonieră; stimulente financiare AJOFM
pentru relocarea din zone cu șomaj ridicat în zone cu deficit de forță de UAT urbane și rurale
muncă, dar și pentru retenția și ocuparea miganților sezonieri
Agenți economici
Politica P1.2c: Îmbunătățirea accesului pe piața muncii
Program 1.2.c-1: Integrare socio-profesională a persoanelor inactive sau CJ Alba
ocupate informal: Servicii de informare, consiliere, orientare; mediere, AJOFM Alba
plasare și activare pe piața muncii; formare profesională / ucenicie la locul Furnizori de informare, consiliere, mediere
de muncă / stagii / programe de pregătire; evaluare și certificare a UAT urbane și rurale
competențelor dobândite în context informal și non-formal; acompaniere Agenţi economici
socio-profesională; echipe mobile de identificare, îndrumare și sprijin a
integrării pe piața muncii pentru persoanele provenind din grupuri
dezavantajate; organizarea de burse de locuri de muncă, caravane de
recrutare etc.
Program 1.2.c-2: Asigurarea echilibrului dintre viața profesională și CJ Alba
personală a angajaților: Sprijinirea angajatorilor pentru amenajarea de AJOFM Alba
spații de supraveghere și îngrijire a copiilor la locul de muncă; UAT urbane și rurale
implementarea de scheme de program flexibil
Agenți economici

Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de
cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.3-a: Dezvoltarea infrastructurii-suport de CDI și transfer tehnologic
Program 1.3a-1: Parcuri industriale, tehnologice și smart: Înființarea și CJ Alba
dezvoltarea de parcuri industriale, tehnologice și smart, cu precădere în SC Parcul Industrial Cugir SA
domeniile regionale de specializare inteligentă
UAT urbane și rurale
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UAT urbane și rurale
Universități
Agenți economici
Program 1.3a-2: Infrastructura CDI: Crearea / dezvoltarea infrastructurii de Universități
CDI de la nivelul universităților și a institutelor / stațiunilor de cercetare din Instituții de cercetare
județ; crearea / dezvoltarea infrastructurii de CDI de la nivelul IMM-urilor
Agenți economici
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Politica P1.3-b: Consolidarea activităților de cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic
Program 1.3b-1: Parteneriat și transfer tehnologic: Dezvoltarea CJ Alba
parteneriatelor public-privat, centre de cercetare și mediul academic; UAT urbane și rurale
sprijinirea clusterelor existente la nivel regional; oferirea de servicii suport Universități
pentru cercetarea aplicativă și valorificarea rezultatelor acesteia în piață Instituții de cercetare
(inclusiv brevetare); sprijinirea înființării și dezvoltării start-up-urilor și spin- Agenți economici
off-urilor inovative în domeniile regionale de specializare inteligentă;
participare activă a actorilor județeni din sectorul CDI la rețele de
cunoaștere și inovare
Program 1.3b-2: Competențe: Derularea competențelor de la nivelul Universități
personalului din organizații de CDI în domeniile specializare inteligentă, Instituții de cercetare
tranziție industrială, antreprenoriat
Agenți economici

Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii
competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.4a: Promovarea antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu
Program
1.4a-1:
Incubatoare
de
afaceri:
Dezvoltarea CJ Alba
centrelor/incubatoarelor de afaceri și a altor structuri de sprijinire a start-up- UAT urbane și rurale
urilor (de ex. spații de coworking, hub-uri de business, rețele de venture / Agenți economici
seed-funding, business angels etc.)
Universități
Program 1.4a-2: Sprijin antreprenorial: Derularea de programe de formare a Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
competențelor antreprenoriale, tutorat / mentorat, asistență și consiliere etc; Afaceri
acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri; furnizarea de servicii de Furnizori de formare profesională
asistență și consultanță post-înființare; organizarea de evenimente de CJ Alba
promovare a antreprenoriatului local; sprijinire măsuri de digitalizare; UAT urbane și rurale
acordarea de facilități fiscale de către autoritățile locale, în baza unor scheme Agenți economici
locale de mininis, pentru companiile care creează noi locuri de muncă
Politica P1.4b: Consolidarea competitivității, internaționalizării și digitalizării IMM-urilor din județ
Program 1.4b-1: Tehnologizare: Sprijinirea adoptării de tehnologii avansate Agenți economici
de producție care să crească productivitatea muncii; creșterea nivelului de Structuri ale oamenilor de afaceri
robotizare
Camera de Comerț și Industrie Alba
Program 1.4b-2: Digitalizare: Acordarea de vouchere IMM-urilor pentru Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
accesarea de servicii de identificare a celor mai bune soluții cu sprijinul Hub- Afaceri
urilor Inovative Digitale; achiziționarea de licențe și de servicii de tip software- Agenți economici
as-a-service; instruiri pentru angajați în utilizarea noilor tehnologii
Program 1.4b-3: Internaționalizare: Sprijinirea participării companiilor din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
județ și a produselor realizate de acestea la târguri și expoziții din străinătate; Afaceri
promovarea, inclusiv în mediul online, a produselor ”Made in Alba” pe piețele CJ Alba
externe; organizarea de manifestări expoziționale și misuni de afaceri la nivel UAT urbane și rurale
județean; încheierea de protocoale de colaborare între actorii județeni și Agenți economici
consulate, ambasade, camere de comerț bilaterale
Camera de Comerț și Industrie Alba

Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și
diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului
Programe

Mecanism institutional de implementare
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Politica 1.5a: Dezvoltarea infrastructurii turistice și de recreere
Program 1.5a-1: Infrastructură-suport pentru turism și agrement:
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice și de recreere (trasee
cicloturistice, linii de cale ferată turistică, domenii schiabile, trasee montane,
baze de tratament, sisteme de semnalizare și informare turistică, centre de
vizitare etc.); amenajarea de noi facilități de agrement (de ex. zone de picnic,
relaxare, practicare a sportului etc.) și reabilitarea celor existente
Program 1.5a-2: Infrastructura HORECA: Susținerea inițiativelor private în
dezvoltarea sectorului HORECA

Program 1.5a-3. Infrastructura pentru agroturism: Susținerea proprietarilor
din mediul rural în reabilitarea infrastructurii de cazare; promovarea
produselor locale, inclusiv a celor gastronomice

Program 1.5a-4: Formare continuă: Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
pentru creșterea capacității de management a operării și întreținerii în mod
durabil a infrastructurii turistice și de recreere

Politica 1.5b. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor turistice și de recreere
Program 1.5b-1. Atracții și experințe turistice: Inventarierea și introducerea
în circuitul turistice de noi obiective; diversificarea și consolidarea gamei de
produse / pachete turistice pentru creșterea duratei sejurului și reducerea
sezonalității

Program 1.5b-2: Promovare turistică: Participarea la târguri și expoziții de
profil din țară și străinătate; coordonarea șii eficientizarea activității centrelor
de informare și promovarea turistică; consolidarea prezenței online a ofertei
turistice a județului; formarea unei rețele profesioniste de ghizi turistici;
elaborarea și distribuirea de materiale de promovare; cooperarea cu bloggeri
și influenceri din domeniu; organizarea unor evenimente-magnet pentru
vizitatori și turiști etc.
Program 1.5b-3: Cooperare: Susținerea înfințăriii și operaționalizării
structurilor asociative ale actorilor din domeniul turismului și HORECA;
încheierea de acorduri de cooperare cu județele din jur pentru promovarea
unor trasee și produse turistice integrate
Program 1.5b-4: Formare continuă: Realizarea de cursuri, ateliere de lucru
pentru dezvoltarea și creșterea capacității profesionale în servicii și
promovare turism

Politica 1.5c. Susținerea unei dezvoltări durabile prin turism cultural
Program 1.5c-1. Trasee cultural-turistice: Realizarea, modernizarea și
exploatarea de rețele și trasee cultural turistice; conectarea de itinerarii
culturale tematice din județul Alba la trasee similare la nivel regional, național,
european/internațional; includerea monumentelor istorice și a peisajelor
culturale în traseele realizate de operatorii de turism
Program 1.5c-2. Servicii de informare: Dezvoltarea de servicii și infrastructură
de informare despre oferta culturală locală și regională și valorile de
patrimoniu care se pot constitui în repere turistice

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației/PNDL
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
CJ Alba
UAT rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
AJOFM
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Furnizori de servicii de formare
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Agenții de turism
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Agenții de turism
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
AJOFM
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Furnizori de servicii de formare
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici
Filiala ANTREC Alba
Asociații active din domeniu
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Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi
bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P1.6a: Tranziția de la o agricultură de subzistență la una competitivă pe piața globală
Program 1.6a-1: Agricultura intensivă: Modernizarea și dezvoltarea fermelor; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Investiții în activele fizice ale exploatații agrozootehnice (utilaje și APIA
echipamente, clădiri, instalații de producere a energiei regenerabile, CJ Alba
digitalizare etc.) în vederea sporirii performanțelor tehnico-economice în UAT rurale
fermele de dimensiuni medii din sectorul vegetal și animal; Acordarea de Agenți economici
sprijin financiar pentru asigurarea unui venit echitabil al fermierilor
Asociații profesionale
GAL-uri
Program 1.6a-2: Agricultura ecologică: Măsuri pentru dezvoltarea durabilă a Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
fermelor mici, în măsura în care acestea oferă produse sigure, de calitatate CJ Alba
ridicată, prin metode care iau în considerare cerințele de protecția mediului. UAT rurale
Integrarea mediului în politicile sectoriale și de dezvoltare cheie ale PAC oferă Agenți economici
sprijin micilor producători prin plățile directe și măsurile de susținere a Asociații profesionale
prețurilor produselor eco/bio; Realizarea de investiții de protecție a culturilor GAL-uri
la schimbări climatice/ situații de urgență (ex. sisteme de irigații)
Program 1.6a-3: Agricultura plurifuncțională: Susținerea intervențiilor în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
conservarea elementelor vitale ale biodiversității (floră, faună, sol, aer, apă) CJ Alba
prin exploatarea sustenabilă, durabilă, printr-o agricultură ecologică care să UAT rurale
asigurare păstrarea agroecosistemelor; armonizarea funcțiilor sociale și Agenți economici
culturale ale spațiului rural prin legătura cu agricultura sănătoasă; producerea Asociații profesionale
de materii prime energetice; sporirea capitalui turistic, prin păstrarea și GAL-uri
înfrumusețarea patrimoniului peisagistic; creșterea numărului de persoane
ocupate în agricultură, în perioade mai lungi de timp pe parcursul anului
agricol
Program 1.6a-4: Agricultura biotehnologică: Încurajarea asimilării unor Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
rezultate științifice concretizate în extinderea culturilor cu plante modificate CJ Alba
genetic. În privința funcției energetice a agriculturii biotehnologice se UAT rurale
recomandă extinderea unor culturi modificate genetic (soia, porumb, rapiță, Agenți economici
bumbac) care vor contribui la eficientizarea economică a fermelor agricole.
Asociații profesionale
Instituții de cercetare
Program 1.6a-5: Agricultura conservativă: Susținerea activităților ce au în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
vedere conservarea biodiversității, ameliorarea și înfrumusețarea peisajului și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
în mod deosebit a resurselor, primordial-solul și apa; Creșterea performanței Agenția Națională pentru Arii Naturale
tehnice a fermelor existente în zone și arii protejate NATURA 2000, prin Protejate
măsuri financiare și fiscale
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Politica P1.6b: Consolidarea și echilibrarea lanțurilor alimentare și promovarea siguranței alimentare
Program 1.6b-1: Colectarea, depozitare și procesare: investiții în noi CJ Alba
capacități de colectare, depozitare (inclusiv frigorifice) și procesare a UAT urbane și rurale
produselor agricole
Agenți economici
Asociații profesionale
Program 1.6b-2: Comercializare: Reabilitarea și extinderea piețelor agro- CJ Alba
UAT urbane și rurale
alimentare și a târgurilor; înființarea de piețe de gross
Agenți economici
Asociații profesionale
Program 1.6b-3: Consultanță pentru promovare și cooperare: Sprijnirea CJ Alba
înființării și funcționării structurilor asociative (grupuri de producătorii, UAT urbane și rurale
cooperative agricole, asociații de producători etc.); dezvoltarea și Agenți economici
accesibilizarea serviciilor de consultanță agricolă; oferirea de servicii de Asociații profesionale
informații și consiliere antreprenorială

Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare
pentru persoane cu dizabilități
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Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica 2.1.a. Regenerarea urbană
Program 2.1.a-1. Piețe publice și zone pietonale: Investiții în amenajarea și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
reabilitarea zonelor pietonale, de tip shared-space, piețelor și scuarurilor, cu Administrației/PNDL
precădere de la nivelul centrelor istorice
UAT urbane
Program 2.1.a-2. Spații degradate / abandonate / subutilizate: Reconversia UAT urbane
terenurilor degradate / abandonate / subutilizate (de ex. foste unități Proprietari de terenuri
militare) în spații verzi, de recreere, agrement
Program 2.1a-3: Spații publice în cartiere de locuit: Reabilitarea, plantarea și UAT urbane
mobilarea spațiilor dintre blocuri pentru locuri de odihnă, socializare și de ONG
joacă pentru copii
Program 2.1.a-4: Refațadizarea clădirilor din zonele istorice: Implementarea UAT urbane
de programe de refațadizare a clădirilor din zonele istorice (exceptând Proprietari de imobile
clădirile de patrimoniu), prin politici coercitive (supraimpozitare) și Asociații proprietari
stimulative (granturi, reduceri de impozite).
Politica 2.1.b. Dezvoltarea și creșterea atractivității spațiului public în mediul rural
Program 2.1.b-1. Centre civice: Amenajarea spațiilor publice în zona rurală/ Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
centre civice (mobilier stradal, spații verzi / scuaruri, panouri de informare, Administrației/PNDL
UAT rurale
iluminat arhitectural, clădiri publice, spații degradate/abandonate etc.);
Program 2.1.b-2: Parcuri / locuri de joacă: Amenajarea de locuri de joacă
pentru copii în afara incintelor unităților de învățământ

UAT rurale
ONG

Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii
sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din
comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Programe
Politica 2.2.a. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educație
Program 2.2.a-1: Învățământ antepreșcolar și preșcolar: Construcția,
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea creșelor și grădinițelor
(inclusiv locuri de joacă și activități în aer liber, materiale educaționale);
dezvoltarea de servicii complementare pentru copii (ludoteci, centre joacă
etc.)
Program 2.2.a-2: Învățământ primar, gimnazial și liceal: Reabilitarea,
modernizarea și dotarea școlilor primare, gimnaziale și a liceelor (inclusiv
laboratoare, săli și terenuri de sport, sisteme de securitate etc.); extinderea
și dezvoltarea programelor after-school; extinderea și modernizarea flotei
de transport școlar; acordarea de burse de merit și de performanță
Program 2.2.a-3: Învățământ superior: Dezvoltarea infrastructurii
universitare (spații de curs, de cercetare, de cazare și masă, de practicare a
sportului și de petrecere a timpului liber pentru studenți); internaționalizare
și atragere de studenți străini; servicii de consiliere, mentorat, orientare
profesională pentru studenți; acordarea de burse și alte forme de sprijin
pentru studenții cu venituri reduse; încheierea de parteneriate între licee și
universități pentru atragerea de studenți și sprijinirea pregătirii acestora,
îndrumare pentru elevi și părinți
Program 2.2a-4: Digitalizarea educației: Dotarea cu tehnică de calcul și
programe infomatice a unităților de învățământ și a elevilor proveniți din
familii cu venituri reduse; realizarea de platforme pentru desfășurarea de
cursuri on-line pentru toate formele de educație; interconectarea bazelor
de date și dezvoltarea resurselor educaționale deschise
Program 2.2.a-5: Calitatea actului educațional: Dezvoltarea competențelor
cadrelor didactice, cu precădere în domeniul educației timpurii, a educației
incluzive, a celei digitale, a implementării de noi metode de predare etc.;
sprijinirea mobilităților internaționale Erasmus; dezvoltarea și
implementarea curriculumului la decizia școlii; dezvoltarea resurselor
educaționale deschise etc.; dezvoltarea rețelei de centre de excelență

Mecanism institutional de implementare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației/PNDL
UAT urbane și rurale

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației/PNDL
CJ Alba
Inspectoratul Scolar Județean Alba
Unități de învățământ
UAT urbane și rurale
Ministerul Educației și Cercetării
Universități

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
Unități de învățământ
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
Unități de învățământ
Agenți economici
Instituții specializate în formare
CJ Alba
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UAT urbane și rurale

Program 2.2.a-6: Asistență educațională: Programe de informare, consiliere
și orientare profesională pentru elevi, respectiv de educație parentală;
extinderea rețelei de cabinete de logopedie și de consiliere psihopedagogică

Progam 2.2.a-7: Combaterea segregării și abandonului: Dezvoltarea de
mecanisme de avertizare, prevenire și combatere a abandonului școlar și a
segregării (formare cadre didactice, mediatori școlari, campanii de
conștientzare, planuri de intervenție); dezvoltarea programelor Școală după
Școală și Masă Caldă; acordarea de sprijin financiar și material pentru
rechizite, îmbrăcăminte cazare, masă și transport pentru copiii și elevii
proveniți din grupuri defavorizate; derularea de programe remediale
(pregătire suplimentară, A Doua Șansă) pentru elevii cu performanțe
modeste și pentru cei care au părăsit timpuriu școala; transportul gratuit al
elevilor navetiști; alte programe de sprijin; accesibilizare spații educaționale
pentru copiii cu dizabilități; sprijinirea accesului și participării la educați a
copiilor cu CES și a celor cu dizabilități (mentorat, peer-learning, formare
cadre didactice, materiale suport, tehnici de predare-învățare etc.)
Progam 2.2.a-8: Educație prin cultură: Realizarea de programe de educație
culturală ca ofertă în cadrul sistemului de învățământ și corelativ a
sistemului de formare profesională, facilitarea dobândirii competențelor
creative pentru reducerea ratei de abandon școlar timpuriu, încheierea unor
parteneriate intersectoriale pentru realizarea de proiecte-pilot de ucenicie
și formare profesională în meșteșugurile și ocupațiile tradiționale și în alte
domenii ale patrimoniului cultural
Politica 2.2.b. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Program 2.2.b-1: Asistență medicală spitalicească: Extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea spitalelor județean, municipale și orășenești,
precum și a celui monospecialitate (pneumoftiziologie); acordarea de
stimulente financiare pentru atragerea de medici specialiști; prevenirea și
combaterea infecțiilor intraspitalicești; reconversia unor secții în regim de
spitalizare acuți în secții de cronici, reabilitare, recuperare și îngrijiri
paliative
Program 2.2.b-2: Asistența medicală în regim ambulatoriu: Extinderea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor integrate spitalelor

Program 2.2b-3: Asistența medicală primară și screening: Înființarea,
reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarelor umane / cabinetelor de
medicină de familie; extinderea rețelei și sprijinirea activității centrelor de
permanență; înființarea de centre de screening și derularea de programe de
screening, diagnosticare și tratament precoce, mai ales în cazul grupurilor
vulnearabile; acordarea de stimulente pentru atragerea și retenția medicilor
de familie, cu precădere în zonele rurale mai greu accesibile
Program 2.2b-4: Asistența medicală comunitară: Extinderea rețelei de
mediatori sanitari și asistenți medicali comunitari, cu precădere în zonele cu
o pondere ridicată a persoanelor provenite din grupuri defavorizate
Program 2.2.b-5: Asistența medicală școlară: Extinderea rețelei de cabinete
de medicină școlară, inclusiv a celor stomatologice; modernizarea și dotarea
cabinetelor existente în școli; recrutarea de personal sanitar pentru
funcționalizarea rețelei de medicină școlară; derularea de programe de
nutriție pentru combaterea obezității infantile

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
CJRAE Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
CJRAE Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG-uri

Ministerul Educației și Cercetării
Inspectoratul Scolar Județean Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG-uri

Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
CJ Alba
UAT urbane
Spitale din judetul Alba
Asociaţii profesionale
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
CJ Alba
UAT urbane
Spitale din judetul Alba
Asociaţii profesionale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Asociatii profesionale
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Direcția de Sănătate Publică Alba
Asociatii profesionale
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
Unități de învățământ
CJ Alba
UAT urbane și rurale
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Asociatii profesionale
Program 2.2.b-6: Asistență medicală de urgență: Extinderea, reabilitarea,
Ministerul Sănătății
modernizarea și dotarea unităților / compartimentelor de primire a
Direcția de Sănătate Publică Alba
urgențelor; extinderea rețelei de unități SMURD și SAJ și dotarea
SMURD
corespunzătoare a acestora; recrutarea de personal medical pentru
SAJ
serviciile de urgență, inclusiv prin acordarea de stimulente
Sectii UPU din spitalele din judetul Alba
Program 2.2b-7: Digitalizarea sănătății: Dezvoltarea și implementarea unor
Ministerul Sănătății
soluții de e-sănătate și tele-medicină, cu precădere la nivelul zonelor rurale
Direcția de Sănătate Publică Alba
izolate și slab populate, care nu sunt corespunzător deservite de asistența
CJ Alba
medicală privată
UAT urbane și rurale
Program 2.2.b-8: Formarea continuă a personalului medical
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
Ministerul Sănătății
Direcția de Sănătate Publică Alba
Unități/ structuri sanitare
OAMGMAMR
Furnizori de formare
Asociatii profesionale
Politica 2.2.c. Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei
Program 2.2.c-1: Comunități marginalizate (DLRC): Înființarea de GAL-uri în CJ Alba
zonele urbane și rurale cu comunități marginalizate; elaborarea și
DGASPC
implementarea strategiilor de dezvoltare de locală în cadrul mecanismului
UAT urbane și rurale
DLRC (infrastructură socială, sportivă, educațională, de agrement, turistică,
ONG
incluziune socială); înființarea și finanțarea de echipe integrate de asistenți
Furnizori de servicii sociale
sociali, asistenți medicali comunitari, îngrijitori pentru persoane vârstnice,
mediatori școlari, consilieri de ocupare etc.; reglementarea așezărilor
informale; oferirea de soluții de locuire post-dezastru
Program 2.2.c-2. Protecția copiilor/adolescenților în risc de sărăcie și
CJ Alba
excluziune: Sprijinirea familiilor monoparentale, cu precădere a mamelor
DGASPC
singure (vouchere pentru before și after-school, activități de weekend etc.);
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
înființarea, modernizarea, extinderea, echiparea centrelor de zi pentru copii Socială Alba
și adolescenți în risc de separare de părinți, inclusiv pentru cei cu tulburări
UAT urbane și rurale
de comportament; programe de participare a copiilor săraci la tabere
ONG
sportive, de creație; serrvicii integrate pentru tinerii care părăsesc sistemul
Furnizori de servicii sociale
de protecție specială (consiliere, orientare în carieră, dezvoltare personală,
subvenționare chirie etc.); consiliere și îndrumare pentru părinți
Programul 2.2.c-3. Protecția persoanelor vârstnice: Extinderea rețelei de
CJ Alba
centre de zi pentru vârstnici / cluburi de pensionari și de servicii de terapie
DGASPC
ocupațională; promovarea de măsuri de îmbătrânire activă – voluntariat,
UAT urbane și rurale
activități inter-generaționale; derularea de cursuri de alfabetizare digitală a
ONG
vârstnicilor și de tip ”Academia vârstei a treia”; extinderea serviciilor de
Furnizori de servicii sociale
îngrijire la domiciliu a persoanelor dependente și cu venituri reduse, în PPP
etc.
Programul 2.2.c-4: Protecția persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități:
CJ Alba
Extinderea și formarea continuă a rețelei de asistenți personali profesioniști; DGASPC
dezvoltarea unei rețele de centre de zi și de centre de tip Respiro pentru
UAT urbane și rurale
persoanele cu dizabilități; înființarea de echipe mobile pentru îngrijirea pe
ONG
termen lung a persoanelor cu dizabilități , inclusiv a celor fără capacitate de
Furnizori de servicii sociale
exercițiu, în comunitate; implementarea unor pachete integrate de ocupare
a persoanelor cu dizabilități (evaluare abilități, burse de locuri de muncă,
identificare angajatori, acompaniere pre și post-angajare etc.); dezvoltarea
serviciilor de îngrijire de zi pentru copii cu dizabilități, fixe și mobile;
derularea de cursuri pentru dezvoltarea abilităților parentale ale părinților
de copii cu dizabilități; construcția / reabilitarea și dotarea locuințelor
protejate pentru adulții cu dizabilități
Programul 2.2.c-5: Protecția altor grupuri vulnerabiie: Dezvoltarea
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane și ale violenței
Ministerul Afacerilor Interne
domestice (centre de cazare, locuințe protejate, vouchere de chirie,
Inspectoratul de Poliție al Județului Alba
consiliere psihologică, juridică și profesională, sprijin material); reabilitarea
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
persoanelor dependente de alcool și droguri (servicii de zi); integrarea socio- Socială Alba
profesională a persoanelor eliberate din penitenciare; dezvoltarea de
CJ Alba
servicii sociale integrate pentru persoanele fără adăpost (adăposturi de
DGASPC
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noapte, primire în regim de urgență, cantine sociale, igienă, echipe mobile
în stradă etc.)
Program 2.2.c-6: Locuire socială și pentru tineri/specialiști: Construcția /
achiziția și reabilitarea de locuințe sociale; construcția de locuințe ANL și
pentru specialiști; acordarea de terenuri gratuite pentru construcția de
locuințe de către tineri
Program 2.2c-7: Combaterea deprivării materiale: Suport material (hrană,
produse de igienă, îngrijire a copiilor); pachete de sprijin școlar (rechizite,
îmbrăcăminte, încălțăminte); programe de tip masă caldă

Program 2.2.c-8: Incluziunea socială a tinerilor: Dezvoltarea rețelei de
voluntari / lucrători de tineret; înființarea unei rețele de centre / cluburi de
tineret; implementarea de pachete integrate de măsuri de sprijin a tinerilor,
personalizate la nevoile acestora; stimularea anteprenoriatului în rândul
tinerilor; implementarea de pachete integrate de formare de competențe și
ocupare a tinerilor
Program 2.2.c-9: Creșterea capacității sectorului de servicii sociale:
Elaborarea si reglementarea cadrului de finantare a serviciilor sociale, inclusiv
a metodologiilor si procedurilor care vizeaza finantarea transparenta si
eficienta a serviciilor și gestiunea intergrata a datelor cu privire la serviciile
sociale; consolidarea dialogului dintre autoritatile judetene pe de o parte și
furnizorii de servicii sociale cu implicarea mediului universitar si a
beneficiarilor in vederea elaborarii unor mecanisme de finantare durabile;
consolidarea capacitatii beneficiarilor si actorilor relevanti din sector de a
participa la planificarea, gestiunea și evaluarea serviciilor sociale din
comunitate; formarea continuă a personalului din domeniul serviciilor sociale

UAT urbane și rurale
ONG
Furnizori de servicii sociale
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
ANL
CJ Alba
UAT urbane și rurale
CJ Alba
DGASPC
Direcția Județeană pentru Tineret și Sport
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba
DGASPC
Directia Judeteana pentru Tineret si Sport
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba
DGASPC
UAT urbane și rurale
Furnizori de formare
Asociaţii profesionale

Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței
energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu apă și canalizare
Program 2.3.a-1. Alimentare cu apă potabilă: Extinderea și reabilitarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
surselor de apă, în vederea asigurării viabilității și a protecției acestora; Administrației/PNDL
construcția și reabilitarea conductelor de aducțiune, a stațiilor de tratare, a CJ Alba
sistemelor de pompare a apei potabile, a rețelelor de distribuție, a UAT urbane și rurale
branșamentelor și a sistemelor SCADA și de contorizare a consumului
Furnizori de servicii de alimentare cu apă
SC Apa CTTA SA Alba
ADI Apa Alba
Program 2.3.a-2. Canalizare: Construcția / reabilitarea stațiilor de pompare a Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
apelor uzate, a conductelor de refulare și colectoarelor, inclusiv realizarea de Administrației
noi racorduri
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii specializate
ADI Apa Alba
Program 2.3.a-3. Stații de epurare: Construcția de noi stații de epurare și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
reabilitarea / modernizarea celor existente, inclusiv a instalațiilor pentru Administrației
tratarea nămolului,
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii specializate
ADI Apa Alba
Politica 2.3.b. Creșterea accesibilității la infrastructura și serviciile de alimentare cu energie electrică și gaze naturale
Program 2.3.b-1. Iluminat public: Extinderea rețelelor de iluminat public în CJ Alba
zonele deservite / de dezvoltare viitoare și modernizarea acestora (corpuri de UAT urbane și rurale
iluminat eficiente energetic, rețea electrică, stâlpi, accesorii etc.)
Furnizori de servicii de alimentare cu energie
electrică
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Program 2.3.b-2. Extindere, modernizare, reabilitare rețele de distribuție
energie electrică: Extinderea rețelelor de distibuție a energiei electrice în
zonele nedeservite / de dezvoltare viitoare; construcția și modernizarea
posturi de transformare; trecerea în subteran a liniilor aeriene în zonele
urbane; înlocuirea stâlpilor, a liniilor electrice etc.
Program 2.3.b-3: Extindere, reabilitare, modernizare rețele de distribuție a
gazelor naturale: Extinderea rețelelor de distribuție în localitățile nedeservite
și realizarea de noi branșamente; reabilitarea și modernizarea infrastructurii
de distribuție a gazelor naturale existente

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii de alimentare cu energie
electrică
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii de alimentare cu gaze
naturale

Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-spotive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților
atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Programe
Politica 2.4.a. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural
Program 2.4.a-1. Patrimoniul construit: Protecția, conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a monumentelor istorice; introducerea în circuitul cultural
/turistic a patrimoniului construit și a construcțiilor și spațiiilor adiacente
inclusiv mobilier, colecții de artă, etc; reglementarea urbanistică
corespunzătoare a zonelor construite protejate; monitorizarea stării de
conservare a monumentelor istorice din județ, achiziția unor clădiri de
patrimoniu, restaurarea și integrarea lor în circuitul cultural
Program 2.4.a-2. Patrimoniul mobil: Protejarea și dezvoltarea patrimoniului
cultural mobil - bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară,
etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică, literară, cinematografică,
numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică
Program 2.4.a-3. Patrimoniul intangibil: Salvgardarea, protejarea și punerea
în valoare a patrimoniului cultural imaterial, inclusiv identificarea de noi valori
culturale; (folclor, meșteșuguri, datini și obiceiuri, muzică, gastronomie etc.)
Politica 2.4.b. Creșterea și diversificarea ofertei și consumului cultural
Program 2.4.b-1. Reabilitarea infrastructurii culturale: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin reabilitarea și echiparea a spațiilor culturale
(muzee, biblioteci, case de cultură, centre și cămine culturale, săli de spectacol
etc.)

Program 2.4.b-2 – Dezvoltări noi în infrastructura culturală: Dezvoltarea
infrastructurii culturale prin construirea unor spații adecvate pentru
activitățile culturale, susținerea amenajării unor zone culturale în aer liber și
în spații neconvenționale, crearea unei infrastructuri mobile
Program 2.4.b-3. Ofertă culturală: Susținerea și promovarea creației culturale
și artistice contemporane, dezvoltarea și diversificarea ofertei specifice
muzeelor, finanțarea activității curente și a proiectelor instituțiilor de cultură
din subordinea administrației locale; finanțarea nerambursabilă, pe bază
competitivă, a sectorului cultural independent și a industriilor creative,
diversificarea ofertei culturale a așezămintelor culturale în raport cu nevoile
actuale ale comunităților locale
Program 2.4.b-4. Promovarea culturii: Integrarea culturii județului Alba în
circuitul național și european de valori, susținerea participării actorilor
culturali locali la evenimente naționale și internaționale, organizarea unor
evenimente culturale de impact la nivel euroregional, național și internațional,
promovarea eficientă, inclusiv în mediul online a unui calendar cultural
integrat al județului

Mecanism institutional de implementare
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Proprietari de imobile
Instituţii de cultură
ONG

CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
Bibioteca Județeană Lucian Blaga Alba
Centrul de Cultură Augustin Bena Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia
UAT urbane și rurale
ONG-uri
CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba
Bibioteca Județeană Lucian Blaga Alba
Centrul de Cultură Augustin Bena Alba
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia
UAT urbane și rurale
ONG
CJ Alba și instituții de cultură subordonate
Direcția Județeană de Cultură Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Agenții economici
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Program 2.4.b-5. Cultele religioase: Sprijinirea financiară a cultelor religioase
pentru reabilitarea și întreținerea lăcașurilor de cult; realizarea de construcții
religioase

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Unități de cult aparținând cultelor religioase
recunoscute din România
Program 2.4.b-6: Educație și formare continuă: Realizarea de cursuri și CJ Alba
ateliere de lucru pentru dezvoltarea capacității de implementare de servicii UAT urbane și rurale
culturale, sportive și de agrement
Instituții specializate în formare continuă
Politica 2.4.c. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru tineret, sportive și de agrement
Program 2.4.c-1. Infrastructura pentru sport și tineret: Dezvoltarea de noi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
baze sportive și completarea infrastructurii sportive existente (săli Administrației
multifuncționale, bazine de înot, terenuri de sport sintetice, piste de alergare, Ministerul Tineretului și Sportului
de role, de skateboard, fitness în aer liber etc.)
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Program 2.4.c-2. Evenimente sportive și activități pentru tineret: CJ Alba
Organizarea de evenimente și întreceri sportive, activități de recreere și UAT urbane și rurale
agrement pentru tineret (tabere, drumeții, etc.)
Agenți economici

Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurilor verzi-albastre
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.1a: Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și resurselor naturale
Program 3.1a-1: Protecția și valorificarea durabilă a ariilor naturale
protejate: Evaluarea riguroasă/expertizarea impactului de mediu local și
cumulat la proiectele/planurile în desfășurare ținând cont de prevederile
planurilor de management ale ANP, respectiv de obiectivele de conservare a
ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de management.
Implementarea PM a ariilor naturale protejate (ANP) prin actualizarea
planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de dezvoltare, a planurilor
urbanistice generale și a oricăror altor planuri de exploatare/utilizare a
resurselor naturale din ariile naturale protejate, prin armonizarea cu
prevederile planurilor de management, precum și a posibilității de cadastrare
a ANP pentru definirea limitelor acestora, după caz

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate

Program 3.1a-2: Educație și informare în domeniul patrimoniului natural:
Realizarea unui plan anual de informare și de implicare a cetățenilor în
activități de cunoaștere și protejarea a naturii

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG

Politica P3.1b. Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre
Program 3.1b-1: Creșterea conectivității ecologice a localităților:
Îmbunătățirea funcționalității și utilizării spațiului public prin creșterea
accesului la spațiul verde, asigurarea umbrei, reducerea zgomotului din trafic,
reducerea căldurii în micro-mediul, îmbunătățirea calității aerului, creșterea
biodiversității, menținerea sănătății, a coeziuni sociale etc.; înțelegerea
importanței ”serviciilor ecosistemice„ și a valorii infrastructurii verzi-albastre
în protejarea, conservarea şi consolidarea capitalului natural

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Direcția Județeană de Dezinsecție
Ecologizare Mediu Alba
SGA
Hidroelectrica
ONG

Program 3.1b-2: Extinderea rețelei de spații verzi, inclusiv prin reconversia
terenurilor degradate și crearea unor coridoare verzi-albastre: Extinderea
suprafețelor verzi și de agrement din localitățile urbane și rurale; amenajarea
unor coridoare ecologice de-a lungul cusurilor de apă; derularea de lucrări de
împădurire și de creare de perdele verzi; conectarea infrastructurii verzi și
albastre deja existente; derularea de campanii multianuale de plantare de
copaci în spații publice, cu precădere în zonele urbane

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Romsilva - Regia Nationala a Padurilor
ADI-uri, GAL-uri

și
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Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările
climatice
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.2a: Managementul riscurilor și al situațiilor de urgență
Program 3.2a-1: Inundații: Realizarea de lucrări de prevenire a riscului la
inundații prin intervenții complexe la nivel de bazin de hidrografic;
reabilitarea barajelor; extinderea sistemelor de canalizare pluvială;
amenajarea cursurilor de apă secundară și decolmatarea periodică a acestora

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
AN Apele Române - SNGA
Prefectura județ Alba
CJ Alba
ISU Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.2a-2: Îmbunătățiri funciare / alunecări de teren: Extinderea și
reabilitarea lucrărilor de desecare și de combatere a eroziunii solurilor (de ex.
plantări de versanții instabili și despăduriți, consolidări de maluri și protecții
antierozionale, ziduri de protecție etc.)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Prefectura județ Alba
CJ Alba
ISU Alba
UAT urbane și rurale

Politica P3.2b: Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență
Program 3.2b-1: Infrastructura ISU/SMURD: Extindere, reabilitare,
modernizare și dotare rețea de unități; dotare cu vehicule și mijloace
moderne de intervenție; dezvoltare și modernizare infrastructură de
alarmare și avertizare hidro-meteo; înființarea și dotarea serviciilor voluntare
pentru situații de urgență

ISU
SMURD
Salvamont
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.2b-2: Prevenire și informarea populației/ turiștilor: Actualizarea
și implementarea planurilor de analiză și acoperire a riscurilor; realizarea unui
plan anual de informare și de implicare a cetățenilor în activități de prevenire
a riscurilor; derularea de exerciții de alarmare; dezvoltarea și formarea bazei
de voluntari a SVSU și SMURD etc.

ISU
SMURD
ONG
CJ Alba
Prefectura Alba

Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor
regenerabile
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.3.a Reducerea nivelului de sărăcie energetică a locuitorilor din zone defavorizate și dezvoltarea formelor de
producere a energiei regenerabile pentru marca Alba-Verde
Program 3.3a-1: Analizarea tipurilor de energie regenerabilă: Elaborarea de
studii și analize de potențial privind valorificarea resurselor de energie
regenerabilă

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri
CJ Alba
Instituții de cercetare
Universități
ONG
Agenți economici

Program 3.3a-2: Utilizarea surselor de energie regenerabilă cu precădere în
zone montane: Valorificarea resurselor de energie regenerabilă pentru
diverși consumatori și pentru reducerea nivelului de sărăcie energetică a
locuitorilor din zone defavorizate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Agenți economici

Politica P3.3b. Eficientizare energetică a clădirilor și echipamentelor publice și private; clădiri/anexe cu funcțiuni edilitare
și a instalațiilor conexe
Program 3.3b-1: Clădiri publice: Realizarea lucrărilor de eficientizare
energetică a clădirilor și instalațiilor de apă, electricitate, iluminat interior și
exterior, încălzire, climatizare/ventilare, instalarea sistemelor alternative de
producere a energiei, implementarea sistemelor de management energetic
integrat

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
UAT urbane și rurale
Instituţii publice

Program 3.3b-2: Locuințe: Realizarea lucrărilor de eficientizare energetică a
clădirilor și instalațiilor de apă, electricitate și încălzire

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
UAT urbane și rurale
Proprietari de imobile
Asociații de proprietari
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Program 3.3b-3: Întreprinderi: Încurajarea și sprijnirea proiectelor de
eficientizare energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari

CJ Alba
Universități
Instituții cercetare
Agenți economici

Program 3.3b-4: Comunicare și educare: Acțiuni de conștientizare și
informare a comunităților privind utilizarea resurselor regenerabile de
energie și eficiența energetică

CJ Alba
Instituții de învățământ
Asociații profesionale
Agenți economici

Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în
scop energetic
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.4a: Coordonarea măsurilor de gestionare a deșeurilor pentru marca Alba-Verde
Program 3.4a-1: Gestionare deșeuri municipale (în conformitate cu PJGD):
Extinderea și dotarea sistemelor de colectare selectivă (inclusiv voluntară)
pentru deșeuri reciclabile, biodeșeuri, deșeuri textile și deșeuri periculoase
menajere – inclusiv dotări pentru sistemul de transport, stocare temporară,
pregătire pentru reutilizare; investiții în instalații de valorificare a deșeurilor
(stații de sortare, compostare, digestie anaerobă); investiții în instalații de
tratare a deșeurilor în amestec

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG (ex. ADI SALUBRIS ALBA)

Program 3.4a-2: Salubritate: Îmbunătățirea serviciilor publice de salubritate,
deratizare, igienizare, dezăpezire, ecarisaj

CJ Alba
UAT urbane și rurale
Furnizori de servicii de salubritate
ONG (ex. ADI SALUBRIS ALBA)

Program 3.4.a-3: Gestionarea deșeurilor de grajd în zonele cu risc de
poluare cu nitrați și nitriți: Construcția de platforme de depozitare a
deșeurilor de grajd

CJ Alba
UAT
rurale,
comunități
aparținând municipiilor/orașlor

rurale/sate

Politica P3.4b: Promovarea tranziției la o economie circulară
Program 3.4b-1: Infrastructura pentru economie circulară: Actualizarea
PJGD în vederea adaptării la prevederile PNGD, cu integrarea principiilor
economiei circulare (pregătire pentru reutilizare și reciclare, reducerea
cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, depozitarea exclusiv a
deșeurilor supuse în prealabil unor operațiuni de tratare, creșterea gradului
de valorificare energetică a deșeurilor)

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.4b-2: Comunicare și educare: Comunicare, educare a
comunităților, gospodării, condominii, școli, asupra măsurilor de gestionare a
deșeurilor

CJ Alba
UAT urbane și rurale
ONG
Instituții de învățământ

Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul
județului Alba rezultată din activități antropice
Programe

Mecanism institutional de implementare

Politica P3.5a: Monitorizarea și îmbunătățirea calității factorilor de mediu (zgomot, aer, ape, sol)
Program 3.5a-1: Poluarea aerului: Extinderea și dotarea rețelei de stații de
monitorizarea a calității aerului; elaborarea, actualizarea și implementarea
planurilor de menținere a calității aerului / planurilor integrate de calitate a
aerulului de la nivel județean și local

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.5a-2: Poluarea fonică: Monitorizarea nivelului de zgomot în județ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
UAT urbane și rurale

Program 3.5a-3: Poluarea apelor: Monitorizarea și reducerea poluării apelor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
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UAT urbane și rurale
Politica P3.5b. Decontaminarea și reconversia terenurilor degradate/poluate
Program 3.5b-1: Analiza siturilor degradate/poluate: Inventarierea și
expertizarea la zi a siturilor potențial contaminate, contaminate și remediate
(inclusiv bază de date GIS)

Program 3.5b-2: Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate:
Decontaminarea și ecologizarea siturilor contaminate și potențial
contaminate (orfane și puse la dispoziție de către proprietari), inclusiv cu
refacerea ecosistemelor naturale aferente; monitorizarea post-remediere.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
Direcția Județeană de Dezinsecție
Ecologizare Mediu Alba
UAT urbane și rurale
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția pentru Protecția Mediului Alba
CJ Alba
Direcția Județeană de Dezinsecție
Ecologizare Mediu Alba
UAT urbane și rurale

și

și

Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice
adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P4.1a: Digitizarea administrației locale și a serviciilor publice oferite de aceasta
Program 4.1a-1: Baze de date: Dezvoltarea unor baze de date GIS / date
urbane pentru gestionarea eficientă a serviciilor publice; asigurarea
interoperabilității bazelor de date disponibile la nivelul diferitelor instituții
publice din județ

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice

Program 4.1a-2: Infrastructura TIC: Dotarea autorităților locale cu
echipamente hardware, programe/sisteme informatice, rețele

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale
Program 4.1a-3: Smart City: Implementarea de soluții de tip Smart City la Primării municipii, orașe
nivelul comunelor din județ
Instituții publice
Furnizori de servicii publice de sănătate,
educație, cultură, transport public, etc.
Program 4.1a-4: Smart Village: Implementarea de soluții de tip Smart Village Primării comune
la nivelul centrelor rurale din județ
Instituții publice
Furnizori de servicii publice de sănătate,
educație, cultură, transport public, etc
Program 4.1a-5: Servicii publice online: Dezvoltarea de noi servicii publice CJ Alba
online pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul administrațiilor publice Primării municipii, orașe, comune
locale; digitizarea și accesibilitatea online a resurselor culturale; actualizarea Instituții publice
și mentenanța site-urilor / portalurilor WEB ale acestora
Structuri asociative ale administrațiilor
locale
Politica P4.1b. Consolidarea cooperării teritoriale, a celei între administrația locală și actorii relevanți, promovarea
transparenței și integrității la nivel instituțional
Program 4.1b-1: Cooperarea teritorială: Susținerea cooperării dintre UAT-uri CJ Alba
la nivelul structurilor asociative (GAL, ADI-uri); realizarea de acorduri de Primării municipii, orașe, comune
înfrățire cu UAT-uri din alte țări; implicarea activă în structurile de Structuri asociative ale administrațiilor
reprezentare de la nivel european, național și regional; realizarea de locale
schimburi de experiențe și bune practici cu alte UAT-uri din țară
Program 4.1b-2: Participare comunitară: Creșterea implicării grupurilor țintă CJ Alba
(societatea civilă / cetățeni, sector privat, sectorul ONG) în procesul Primării municipii, orașe, comune
decizional; implementarea de programe de bugetare participativă, inovare Instituții publice
civică
Program 4.1b-3: Promovarea accesului la informație, a transparenței CJ Alba
decizionale și a integritătii: Elaborarea și implementarea de manuale de Primării municipii, orașe, comune
integritate, proceduri de prevenire a corupției și formarea personalului din Instituții publice
administrație pentru utilizarea acestora; publicarea în timp real pe mijloacele Structuri asociative ale administrațiilor
online și offline a tuturor informațiilor de interes public; creșterea accesului locale
la informații pentru persoane cu dizabilități

16
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Mecanismul instituțional de implementare, monitorizare și evaluare

Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării
județului
Programe
Mecanism institutional de implementare
Politica P4.2a: Dezvoltarea resurselor necesare unei administrații locale performante
Program 4.2a-1: Infrastructura (logistica) administrativă: Construcția, CJ Alba, Instituţii publice subordonate
extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor cu destinație Primării municipii, orașe, comune
administrativă; dotarea serviciilor publice cu echipamente
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale
Program 4.2a-2: Resursa umană: Formarea continuă a personalului din
Consiliul Județean, instituții din subordinea Consiliului Județean și din
primării; personal din sistemul public, recrutarea de personal pentru
ocuparea posturilor vacante

CJ Alba, Instituţii publice subordonate
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale

Program 4.2a-3: Resurse financiare: Sprijinirea UAT-urilor și a ADI-urilor CJ Alba, Instituţii publice subordonate
pentru consolidarea capacității de atragere a finanțărilor nerambursabile; Primării municipii, orașe, comune
încheierea de parteneriate între UAT-uri și CJ pentru implementarea unor Instituții publice
proiecte de investiții; implementarea de acorduri de PPP pentru realizarea Structuri asociative ale administrațiilor
unor obiective de interes public.
locale
Politica P4.2b. Îmbunătățirea capacității de implementare și monitorizare a politicilor publice / proiectelor de dezvoltare
Program 4.2b-1: Planificare și control: Elaborarea / actualizarea de strategii
de dezvoltare (inclusiv planuri sectoriale), documentații de amenajarea
teritoriului și urbanism; finalizarea procesului de înregistrare a imobilelor în
sistemul de cadastru și publicitate imobiliară
Program 4.1b-2: Monitorizarea strategiei: Îmbunătățirea instrumentelor de
monitorizare și evaluare a proiectelor de dezvoltare
Program 4.1.b-3: Managementul calității Implementarea sistemelor de
management al calității la nivelul instituțiilor administrațiilor publice locale;
elaborarea / actualizarea de proceduri de lucru

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune

CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
CJ Alba
Primării municipii, orașe, comune
Instituții publice
Structuri asociative ale administrațiilor
locale

2. Mecanisme de monitorizare și evaluare
Mecanismul de monitorizare și evaluare a Strategiei se referă la activitățile ce vor intra în atribuțiile
Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte, structurate după cum urmează:
•

•
•
•
•

analiza procesului de implementare a Strategiei și ulterior a proiectelor pe baza specificațiilor de
proiect, a indicatorilor, precum și a modului în care acestea răspund cerințelor finanțatorilor (FESI,
bugete naționale, bugete locale, alte fonduri internaționale);
îmbunătățirea continuă a proceselor de pregătire și implementare a proiectelor;
îmbunătățirea mecanismelor interne de aplicare a cerințelor Autorităților de Management;
implementarea formelor de comunicare eficientă privind implementarea activităților ce privesc
implementarea Strategiei de Dezvoltare;
realizarea de servicii informare/consiliere pentru Beneficiarii implicați în depunerea de cereri de
finanțare din fonduri ESI.

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare se realizează pe perioada 2020-2030,
divizată în cinci faze distincte ce acoperă perioada de monitorizare a pregătirii și implementării proiectelor
din Planul de Acțiune. Conținutul fiecărei faze este descris în Tabelul 1, iar mecanismul de monitorizare și
evaluare a fazelor este prezentat în Figura 1.
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Tabel 1: Matricea de fazare a perioadei de monitorizare a implementării SDJ Alba
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Figura 1: Mecanismul de monitorizare și evaluare
termen mediu / lung

termen
lung

SDJ Alba

Proiecte
Probleme și nevoi
identificate

Input

Obiective

Impact

Eficiența

Output

Relevanță

Rezultate

Eficacitate

Utilitatea / Durabilitatea
Sursa: Guidance Document on Monitoring and Evaluation, European Regional Development Fund and Cohesion Fund, for the programming
period 2014-2020, Concepts and Recommendation, European Commission, 2014

Mecanismul de evaluare se referă la următoarele aspecte ce reprezintă atribute ale fiecărui proiect și se
poate face în faza ex-ante și la sfârșitul perioadei de finanțare, pentru un raport final al perioadei de
programare:
1.

Relevanța proiectului: Modul în care proiectul răspunde nevoilor/ obiectivelor sectoriale
identificate/formulate în cadrul SDJ ALBA
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2.
3.

4.

Eficacitatea proiectului: Modul în care rezultatele preconizate (evaluare ex-ante) răspund
obiectivelor formulate în SDJ ALBA
Utilitatea proiectului: Modul în care proiectul generează un impact preconizat (evaluare exante) precum și sinergia proiectului asupra dezvoltării sectorului/dezvoltării urbane
(durabilitate) și în relație cu alte proiecte
Eficiența proiectului: Măsurarea relației dintre intrările/resursele (input) utilizate pentru
proiect și a rezultate generate de proiect (output).

3. Descrierea perioadelor de monitorizare și evaluare
Conform Tabelului 1, perioada de monitorizare este împărțită în două etape majore distincte. Prima etapă
cuprinde activități ce se desfășoară de la elaborarea și aprobarea SDJ ALBA până la semnarea contractelor
pentru serviciile de întocmire a studiilor tehnice (studii de fezabilitate) finanțate din bugetul județean sau
local.
Perioada 2020-2025: Pentru monitorizarea procesului de implementare a SDJ Alba se vor utiliza pachete
de indicatori specifici fiecărei faze a procesului, considerând particularitățile proiectului și ale finanțării.
Pentru fazele de pregătire a proiectelor finanțate din bugetul local (Clasa A) sau pentru depunere de
proiecte în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene (Clasa B), CJ Alba va realiza activități de
monitorizare a indicatorilor ce privesc procesul de contractare a proiectelor din clasa A și separat pentru
proiectele din clasa B și care vor urma ghidul aplicantului pentru fiecare tip de proiect.
Perioada 2026-2030: Pentru monitorizarea implementării proiectelor până la recepția acestora, vor fi
urmăriți indicatori specifici, precizați de elaboratori în cadrul documentațiilor de proiectare și execuție
(sau prin contractele de finanțare). De la caz la caz, acești indicatori se referă atât la rezultatul direct al
fiecărui proiect (ex. lungime de drum reabilitat, lungime rețea de apă, număr de clase din unități de
învățământ modernizate, etc.), cât și la impactul asupra dezvoltării economice și sociale (locuri de muncă
create, procent de scădere a abandonului școlar, număr de vizitatori, etc.). Finalizarea execuției și
procesul de recepție a lucrărilor se vor realiza și încheia, în funcție de complexitatea proiectului, în
perioada 2029-2030.
Detalierea fiecărei faze este prezentată după cum urmează:
Tabel 2: Faza 1 Formularea, finalizarea și aprobarea Strategiei – perioada 2020
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare
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Faza 1 se referă la activitățile de analiză multisectorială și teritorială a județului și de formulare a Strategiei
de Dezvoltare cuprinzând:
1. Documentarea și elaborarea Strategiei în conformitate cu datele și informațiile cele mai actuale,
inclusiv informații colectate de la consiliile locale, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean,
mediul economic, universitar, social și cultural;
2. Organizarea evenimentelor consultative pe parcursul elaborării Strategiei;
3. Aprobarea Strategiei de către Consiliul Județean.
Finalizarea fazei 1 oferă legitimitate în organizarea planului de lucru și planificării alocării resurselor
financiare și umane implicate în procesul de implementare a proiectelor. Faza este preconizată să se
încheie la sfârșitul anului 2020.


Rezultat Fază: Aprobarea Strategiei de Dezvoltare și a Listei de proiecte prioritare

Tabel 3: Fazele 2-3. Achiziție, realizare, avizare, aprobare studii proiecte: perioada 2021 -2025
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Perioada cuprinde activități necesare pregătirii și realizării documentațiilor pentru proiectele prioritare
cuprinse în Planul de Acțiune în conformitate cu (1). legislația ce guvernează achizițiile publice, realizarea,
avizarea și aprobarea documentațiilor proiectelor și cu (2). instrucțiunile privind conținutul și procedura
de depunere și verificare a proiectelor conform regulamentelor de finanțare.
Pentru o monitorizare sistemică, începutul acestei perioade demarează cu realizarea unui Plan de Lucru,
conținând lista proiectelor prioritare și a principalelor acțiuni legate de (1). pregătirea procesului de
achizițe publică pentru proiectele prioritare și (2). întocmirea documentațiilor tehnice ce vor sta la baza
cererilor de finanțare (Proiecte Clasa B-cazul finanțărilor europene) sau a contractelor de realizare a
proiectelor. Cea mai mare parte a acestei faze de întocmire și aprobare a studiilor tehnice se va petrece
în orizontul de timp 2021-2025 și conține:
1.

Stabilirea planului de lucru, de monitorizare și evaluare a proiectelor ( ex. tipul activităților, sarcini,
termene, conformitate, costuri, etc.), de la faza de demarare a procesului de achiziții publice până la
avizarea/aprobarea documentațiilor tehnice;
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2.

Urmărirea implementării pct 1, respectiv a activităților legate de procesele de achiziție publică, de
întocmire a documentațiilor proiectelor și procesului de depunere și de evaluare a cererilor de
finanțare (Proiecte Clasa B);

3.

Realizarea activităților necesare informării publice (autorități publice, instituții subordonate
consiliului județean și organizații non-guvernamentale implicate în procesul de formulare, avizare,
aprobare a proiectelor);

4.

Raportare anuală a stadiului realizării documentațiilor pentru fiecare proiect și a acțiunilor cheie ce
vor fi cuprinse în faza următoare.

Tabel 4: Indicatori de proces Fazele 2-3: achiziții, contractare, predare/aprobare
Achiziții publice pt. realizare
documentații, studii tehnice

Contractare documentații, studii
tehnice

1. Număr total de proiecte din
procedura de achiziții publice;

1. Număr total de contracte semnate;

2. Perioada de achiziție a
serviciilor/bunurilor de la data postării
pe SICAP până la achiziționarea
serviciului/bunului;
3. Număr de probleme și tip de
problemă înregistrate pe perioada
procesului de achiziție publică care
justifică eventuale întârzieri (descriere
cauză și impactul asupra graficului de
implementare);



2. Număr de contracte semnate per
sector (economic, social, mediu,
transport, reabilitări clădiri, resurse
umane, etc;)
3. Valoare totală lei/euro contracte
semnate per sector;
4. Valoare totală lei/euro contracte
semnate;

Realizare / avizare/
aprobare
documentații, studii tehnice
1. Număr/ nominalizarea instituțiilor
avizatoare;
2. Perioada totală de avizare per
proiect (zile);
3. Perioada de avizare per proiect și
instituție avizatoare (zile);
4. Motivul care să justifice eventualele
respingeri sau întârzieri ale
documentației și impactul asupra
graficului de implementare;

Rezultat Fază: Lista proiectelor pentru care va începe procesul de achiziție publică în vederea
realizării fizice a proiectului.

Tabel 5: Faza 4 – Achiziția și semnarea contractelor de execuție (Proiecte Clasa A) și de finanțare cu
autoritățile de management ale fiecărui program operațional (proiecte Clasa B): Perioada 2025/2026
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Perioada cuprinde activități necesare pregătirii și realizării lucrărilor de execuție, achziționare bunuri
pentru proiectele prioritare cuprinse în Planul de Acțiune în conformitate cu (1). legislația ce guvernează
21
IHS Romania SRL – ianuarie 2021

Strategia de dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2021-2027
Mecanismul instituțional de implementare, monitorizare și evaluare

achizițiile publice, realizarea, avizarea și aprobarea documentațiilor proiectelor și cu (2). instrucțiunile
privind conținutul și procedura de depunere și verificare a proiectelor conform regulamentelor de
finanțare. Activitățile supuse procesului de monitorizare cuprind:
1.

Continuarea monitorizării procesului de semnare a contractelor de finanțare pentru fiecare
beneficiar și program operațional;

2.
3.

Susținerea beneficiarilor cu informații, pe perioada realizării lucrărilor și a serviciilor contractate;
Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii prevăzute în
contractul de finanțare;

4.

Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate, pentru proiectele care au intrat în
execuție, conform graficului din planul de lucru;

5.

Raportare anuală pentru fiecare proiect și a acțiunilor cheie ce vor fi cuprinse în faza următoare.

Tabel 6: Indicatori de proces Faza 4: Achiziții publice pt executare lucrări și servicii, Semnare contracte
de executare lucrări și servicii, Executie proiect
Achiziții publice pt executare lucrări și
servicii
Număr total de proiecte din procedura
de achiziții publice;
Perioada
de
achiziție
a
serviciilor/bunurilor de la data postării
până la achiziționarea serviciului;
Număr de probleme / tip de problemă
înregistrate pe perioada procesului de
achiziție publică cară să justifice
eventuale întârzieri (descriere/cauză);



Semnare contracte de executare
lucrări și servicii

Executie proiect

Număr total de contracte semnate;
Număr de contracte semnate per sector
(economic, social, mediu, transport,
resurse umane, etc;)
Valoare totală
semnate;

lei/euro

contracte

Valoare totală lei/euro
semnate per sector;

contracte

Perioada de realizare a proiectelor per
sector (economic, social, mediu,
transport, resurse umane, etc;)
Precizarea etapelor intermediare de
realizare a proiectelor în funcție de
specificitatea lor (ex. diriginte de
șantier)

Rezultat Fază: Lista proiectelor pentru care va începe procesul de realizare fizică a proiectului
(contracte semnate).

Tabel 7: Faza 5 – Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate
2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
anuală

Raportare

Semnare
contracte
de finanțare
lucrări și
servicii

Raportare
Fază
Raportare
Programare
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Realizarea activităților cuprinse în perioada 2027-2030 este dedicată monitorizării stadiului de realizare
și a condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu atingerea obiectivelor din Strategie și a
indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice aprobate în contractul de finanțare. Activitățile
supuse procesului de monitorizare cuprind:
1.

Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate, conform graficului din planul de lucru;

2.

Raportare anuală / semestrială;

3.

Recepția lucrărilor executate.

Tabel 8: Indicatori de proces Faza 5: Achiziții publice pt executare lucrări și servicii, Semnare contracte
de finanțare lucrări și servicii, Executie, încheiere și recepționare proiect
Achiziții publice pt executare lucrări și
servicii

Semnare contracte de finanțare
lucrări și servicii

Număr total de proiecte din procedura
de achiziții (cazul proiectelor întârziate
în fazele anterioare);

Număr total de contracte semnate;

Perioada
de
achiziție
a
serviciilor/bunurilor de la data postării
până la achiziționarea serviciului;
Număr de probleme / tip de problemă
înregistrate pe perioada procesului de
achiziție publică cară să justifice
eventuale întârzieri (descriere/cauză);

Număr de contracte semnate per sector
(economic, social, mediu, transport,
resurse umane, etc;)
Valoare totală
semnate;

lei/euro

contracte

Valoare totală lei/euro
semnate per sector;

contracte

Executie, încheiere și recepționare
proiect
Perioada de realizare a proiectelor per
sector (economic, social, mediu,
transport, resurse umane, etc;)
Precizarea etapelor intermediare de
realizare a proiectelor în funcție de
specificitatea lor (ex. diriginte de
șantier)
Număr total de proiecte recepționate
Număr total de proiecte recepționate
per sector (economic, social, mediu,
transport, resurse umane, etc;)

Rezultat Fază: Lista proiectelor recepționate.

Notă: Pentru monitorizarea activităților și a rezultatelor obținute în fiecare proiect în fazele din Tabelul 1
se vor întocmi rapoarte ce vor conține situația implementării Strategiei la sfârșitul fiecărui an. Rapoartele
sunt privite ca parte integrantă din procesul de monitorizare – evaluare a Strategiei. Pentru o mai exactă
cunoaștere și informare a situației pe perioada implementării Strategiei, în fazele 3 4 și 5 pot fi realizate
și rapoarte semestriale.
La finalizarea fiecărei Faze se va realiza un raport general privind rezultatele obținute și planul de lucru
actualizat.

4. Indicatori de măsurare a performanțelor proiectelor
Capitolul anterior a descris fazele și indicatorii cheie după care se pot monitoriza performanțele
procesului de implementare a strategiei. Monitorizarea acestui proces poate fi realizată în întregime de
Direcția Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte iar rezultatul rapoartelor este
relevant doar pentru proiectele implementate de CJ Alba.
In cazul proiectele care sunt în afara competențelor Consiliului Județean, rapoartele de monitorizare au
doar un caracter informativ/statistic, întocmirea acestora nefiind în atribuțiile Direcției Dezvoltare și
Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare Proiecte. Pentru a afla modul în care sunt implementate aceste
proiecte, Consiliul Județean poate solicita Consiliilor Locale rapoarte care să ofere, față de anul de
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referință 2020, certitudini asupra reducerii problemelor și a disparităților teritoriale și creșterii
competitivității economiei și a coeziunii sociale.
In acest sens prezentul capitol are un rol de ghidare în alegerea indicatorilor ce pot fi folosiți pe tipuri de
proiecte și prin care se poate evalua performanța proiectelor propuse spre realizare pe perioada 20212027. Indicatorii de mai jos sunt prezentați în relație cu obiectivele de dezvoltare cuprinse în Strategia de
dezvoltare a județului Alba și măsoară performanțele unui proiect din patru puncte de vedere:
Tabel 9: Indicatori de măsurare a performanței proiectelor
nr.
crt
1

Performanțele proiectului

Ce măsoară incatorii folosiți

Relevanța proiectului: Modul în care proiectul
răspunde nevoilor/ obiectivelor sectoriale
identificate/formulate în cadrul SDJ ALBA

2

Eficacitatea proiectului: Modul în care
rezultatele preconizate (evaluare ex-ante)
răspund obiectivelor formulate în SDJ ALBA

3

Utilitatea proiectului: Modul în care proiectul
generează un impact preconizat (evaluare exante) precum și sinergia proiectului asupra
dezvoltării sectorului/dezvoltării urbane
(durabilitate) și în relație cu alte proiecte
Eficiența proiectului: Măsurarea relației dintre
intrările (resursele) utilizate pentru proiect și
rezultatele generate de proiect

Indicatorii pot să prezinte, la sfârșitul proiectului, modul în care
proiectul a contribuit, prin activitățile implementate, cu resursele
alocate și în timpul stabilit, la rezolvarea sau diminuarea
problemei pentru care a fost propus spre implementare;
Indicatorii pot să devoaleze, la sfârșitul proiectului, modul în care
proiectul a contribuit prin activitățile implementate, cu resursele
alocate și în timpul stabilit, la atingerea obiectivului sectorial
specific proiectului;
Indicatorii pot să contribuie, la sfârșitul proiectului, la înțelegerea
modului în care proiectul a contribuit durabil, prin activitățile
implementate cu resursele alocate și în timpul stabilit, la
completarea unei imagini cuprinzătoare asupra județului sau a
sectorului abordat prin proiect;
Indicatorii pot, la sfârșitul proiectului, prin contabilizarea exactă a
”intrărilor” și ”ieșirilor”financiare realizate cu proiectul, să
contribuie la analiza comparativă a proiectelor de același tip/din
același domeniu.

4

Deoarece proiectele au un grad ridicat de particularitate dat de
factori de amplasament și demografici, compararea proiectelor
nu este relevantă și nu vom propune acest tip de indicatori
pentru monitorizarea strategiei.1

Ghidul cuprinzând lista indicatorilor propuși pentru evaluarea proiectelor este structurat pe domeniile
obiectivelor sectoriale, după cum urmează:
4.1. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate
Durabilă
Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate Durabilă
Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea
de noi firme și vizitatori
Drumuri și lucrări
de artă conexe

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului

 Lungimea totală a drumurilor nou construite,
dintre care: TEN-T (indicator km)
 Lungimea totală a drumurilor nou construite
(indicator km)
 Lungimea totală a drumurilor reconstruite
sau modernizate inclusiv cele adaptate pt
persoane cu dizabilități (indicator km)
 Poduri peste cursuri de apă/drumuri
(indicator număr)
 Piste pentru biciclete și trasee (indicator km)



Conectare UAT-uri (indicator număr)



Accesibilitate în zone cu patrimoniu
cultural sau natural (indicator număr)



Reducerea timpului de călătorie prin
sistemul de transport public (indicator
ore)



Creșterea traficului de pasageri (indicator

1

Exemplu: Dacă se compară proiecte care se referă la același obiectiv, drumuri comunale sau extindere rețea de apă potabilă,
relieful sau calitatea solului, existența unei zone protejate în apropiere sunt factori care conduc la costuri diferite chiar dacă
investiția din punct de vedere tehnic este aceeași din punct de vedere al caracteristicilor drumului sau rețelei de apă. Singurul
element relevant statistic poate fi cost/km ce va fi luat în considerație pentru alte proiecte similare.
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 Termen de garanție pentru proiectele
realizate (indicator ani)

Calea ferată și stații
CF





Intermodalitate




Moduri și linii de
transport public






Tehnologizare
sistem transport






Siguranța traficului



Energia electrică



Iluminat public






Gaz natural




Calea ferată: lungimea totală a liniei de cale
ferată nou construită (indicator km)
Calea ferată: lungimea totală a liniei de cale
ferată reconstruită sau modernizată
(indicator km)
Număr de gări reabilitate/ extinse (indicator
mp per gară)
Număr de terminale intermodale de
transport de pasageri dezvoltat / modernizat
(indicator număr/mp)
Număr de noduri de marfă multimodale
dezvoltate sau reconstruite (indicator
număr/mp
Capacitatea de transport a vehiculelor cu
transport redus de carbon (indicator total
pasageri)
Vehicule de transport public cu emisii reduse
achiziționate sau reumplute (indicator
număr)
Lungimea totală a liniilor de transport noi sau
îmbunătățite ecologic (inclusiv zgomot
redus) și a liniilor de transport cu emisii
reduse de carbon (indicator km)
Număr de autogări reabilitate/ extinse
(indicator mp per autogară gară)
Număr de sisteme de management
dezvoltate / îmbunătățite pentru
îmbunătățirea siguranței și eficacitatea
transportului (Sistem de Transport IntegratITS) (indicator km)
Număr de puncte de informare on line
privind trasee, costuri și achziționarea
biletelor de călătorie (indicator număr)
Puncte de reîncărcare publică pentru
vehicule electrice instalate (indicator număr
puncte/număr utilizatori)
Programe de siguranța traficului pe drumuri
publice (indicator număr)
Extinderea rețea de distribuție energie
electrică (km/zonă)
Modernizare stații de transformare (nr)
Număr de zone de iluminat stradal
(număr/străzi)
Rețele de iluminat stradal modernizate (km)
Idem rețele noi (km)
Extinderea rețea de distribuție gaz natural
(km/zonă)
Capacitate suplimentară adusă prin proiect
(mc)

nr pasageri)


Creșterea traficului de pasageri prin gările
din județ (indicator nr pasageri)



Creșterea traficului de pasageri prin
autogările din județ (indicator nr
pasageri)



Creșterea traficului de utilizatori ai
mijloacelor de transport alternative
(indicator nr utilizatori)



Reducerea nivelului de emisii CO2
(indicator tone CO2 / %)



Creșterea numărului de angajați în
operarea și întreținerea modurilor de
transport, în servicii conexe (indicator
număr)



Locurile de muncă directe și indirecte
rezultate în procesul de construcție
(indicator număr)



Reducerea accidentelor și a costurilor
economice produse de întîrzieri și
accidente (indicator număr și lei/zi de
spitalizare)



UAT-uri conectate la rețeaua de energie
electrică (indicator număr)



Număr de utilizatori conectați la rețea de
distribuție energie electrică (indicator
număr/tip de consumator: casnici, firme)



Zone urbane iluminate stradal (indicator
număr străzi și număr. adrese beneficiari)



Zone rurale alimentate ((indicator număr
străzi și număr adrese beneficiari)



Locuri de muncă directe și indirecte
rezultate din construcție și servicii
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4.2. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă
Asigurarea necesarului de forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ
Construcții
echipamente

și

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului









Produse
parteneriate

și



Infrastructura de educație nou construită /
reînnoită / echipată (indicator număr clase);
Infrastructura de ateliere/laboratoare/
biblioteci existente / reînnoite/
echipamente (indicator număr de
unități/mp);
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (indicator mii lei);
Investiții publice în infrastructura de
educație și formare (indicator mii lei/an)
Proiecte realizate în parteneriat cu alte
unități
de
educație
(indicator
nr/domeniu/țara);









Rata de creștere a numărului de elevi,
studenți
Rata de promovabilitate
Rata de angajare după programele de
formare (indicator % din număr de
absolvenți)

Contracte de parteneriat încheiate cu
agenții economici
Contracte de muncă încheiate de
absolvenți pe perioadă nedeterminată
Participanți la programe de formare
continuă
Rata de creștere a numărului de salariați

4.3. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă
Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
Infrastructură
suport

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului







Activități CDI




Infrastructura economică nou construită /
reînnoită / echipată (indicator suprafață
construită);
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (indicator mii lei);
Investiții publice în infrastructura de
echipare (indicator mii lei/an)
Participanți în activități de specializare
inteligentă
Brevetare produse de cercetare








Firme localizate (nou înființate, sau
transferate)
Grad de ocupare a spațiilor disponibile
Rata anuală de creștere a încasărilor la
buget din sectorul CDI

Locuri de muncă nou create în cercetareinovare
Contracte semnate universități-industrie
Rata anuală de creștere a încasărilor la
buget din sectorul economic

4.4. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri
Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și creșterii competitivității economiei
județene, cu precădere în domeniile regionale de specializare inteligentă
Infrastructură
suport

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului





Firme nou înființate/extinse



Locuri de muncă nou create în IMM



Rata anuală de creștere a încasărilor la
buget din sectorul antreprenorial și IMM


Activități suport




Infrastructura economică nou construită /
reînnoită / echipată (indicator suprafață
construită);
Achiziție de licențe și de servicii de tip
software
Participanți la programe
antreprenorială
Antreprenori consiliați

de

formare
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4.5. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism
Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și diversificarea serviciilor
pentru nișele cu potențial ale județului
Infrastructura
turism

de

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului





Veniturile obținute din turism (indicator
lei/euro/an; participare în PIB județean);



Locuri de muncă directe rezultate din
turism (indicator număr angajați);



Locuri de muncă indirecte rezultate din
turism și din activități economice conexe/în
lanț (indicator număr angajați);



Dezvoltarea spiritului antreprenorial între
agenții economici din turism (indicator
număr asociații și de participări benefice
turismului din județul Alba).

Trasee turistice culturale noi, reabilitate,
semnalizate (indicator număr km rutier sau
CF);
Trasee turistice montane noi, reabilitate,
semnalizate (indicator număr km rutier sau
CF);
Domeniu schiabil și facilități auxiliare (ex
parcaje, gr. sanitare, anexe comerciale
(indicator număr hectare; număr piste;
număr utilizatori/oră sau zi);
Baze de tratament reabilitate, modernizate
(indicator capacitate cazare/tratament):
Centre de informare turistică (indicator
număr);
Construcția de unități în domeniul HoReCa
(indicator capacitate cazare; capacitate
restaurante, etc);
Reabilitare modernizare unități în domeniul
HoReCa (indicator capacitate cazare;
capacitate restaurante, etc);
Constientizarea rolului patrimoniului cultural
și natural al județului în creșterea economică
(indicatori
număr
forme
de
promovare/publicitate);
Promovarea județului pe piața mondială a
turismului (indicator număr de participări la
târguri de turism).









Promovarea
turismului





4.6. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură
Creșterea veniturilor fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei agriculturi bazate pe activități cu
valoare adăugată ridicată, produse bio și lanțuri de furnizare integrate

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului










Achiziții materii prime și tehnologie
performantă (indicator număr/tip
Cercetarea și producția de produse /din care
produse bio (indicator număr de produse/tip)
Facilități de depozitare/conservare produse
(indicator capacitate depozitare; tehnologii de
echipare);
Facilități ambalare produse (indicator cost
adițional);
Imbunătățire calității (indicator tipul și
valoarea produselor care satisfac standardele
pieței internaționale);





Veniturile obținute din sectorul agricol
(indicator lei/euro/an; participare în PIB
județean);
Modernizarea/tehnologizarea sectorului
agricol (indicator gradul de productivitate)
Locuri de muncă directe rezultate din
agricultură (indicator număr angajați);
Locuri de muncă indirecte rezultate din
agricultură și din activități economice
conexe/în lanț (indicator număr angajați);

4.7. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public
Creșterea atractivității, funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de adaptare pentru persoane cu
dizabilități

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului







Realizare spații verzi/parcuri noi (indicator
număr hectare spațiu verde);
Reabilitare spații verzi/parcuri (indicator
(indicator număr hectare spațiu verde);



Suprafață verde adusă adițional suprafeței
existente (indicator % față de situația
inițială)
Distribuția uniformă a proiectelor de
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Suprafață pietonală nou amenajată sau
reabilitată, echipată wifi și camere video și
adaptate persoanelor cu dizabilități (indicator
număr hectare);
Mobilarea și echiparea spațiilor deschise
dintre blocuri pentru recreere
Reabilitare domeniul public zone
urbane/rurale (indicator număr hectare)



reabilitare a domeniului public (indicator
număr hectare/zonă);
Gradul multiplicator al zonelor reabilitate
(indicator număr de firme localizate în
zonă).

4.8. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație,
sănătate și servicii sociale
Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la educație, sănătate și servicii sociale
Creșterea coeziunii sociale prin asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din comunități marginalizate
și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, sănătate și sociale
Infrastructura
educație

de

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului












Infrastructura
sănătate

de









Infrastructura
socială









Infrastructura de educație nou construită /
reînnoită / echipată (număr clase)
Infrastructura de laboratoare/biblioteci
existente / reînnoite / echipamente (număr
de unități/mp)
Infrastructura de sport existente / reînnoite /
echipamente (număr de unități/mp)
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (mii lei)
Proiecte realizate în parteneriat cu alte unități
de educație (nr/domeniu/țara)
Infrastructura de asistență sanitară în școli
nou construită / reînnoită / echipată (număr
unități)
Infrastructura de sănătate construită /
reînnoită / echipată (suprafață)
Infrastructura de sănătate construită /
reînnoită / echipată pe domenii speciale de
intervenție
Infrastructurii de analiză /laboratoare
existente / reînnoite / echipamente (Număr
de unități/mp)
Transport de urgență (număr)
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (mii lei/tip/domeniu)
Viabilitatea echipamentelor achiziționate
(luni/tip/domeniu)
Servicii online noi sau îmbunătățite furnizate
de administrațiile publice în domeniul
sănătății (număr)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru bătrâni și îngrijire de lungă durată)
(suprafață)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru
persoane
cu
dizabilități
și
îngrijire/consiliere de lungă durată) (număr
beneficiari)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru persoane cu probleme specifice: fără
adăpost, violențe și abuzuri și îngrijirea/
supravecherea/consilierea acestora de lungă
durată) (număr beneficiari)
Infrastructura de îngrijire socială (îngrijire
pentru copii și îngrijire de lungă durată)
(număr beneficiari)
Centre comunitare din comunități cu un
număr mare de romi (număr, suprafață)






















Copii înscriși la grădinițe (număr)
Rata de înscriere în sistemul de educație
primar (% din număr total de elevi înscriși)
Rata de înscriere în sistemul de educație
secundar (% din număr total de elevi
înscriși)
Rata de înscriere în sistemul de educație
liceu (% din număr total de elevi înscriși)
Rata abandonului școlar (%)
Procentul școlilor cu acces la internet
Schimburi de experiență/internship
(nr/domeniu/tara)

Rata de creștere a numărului de cadre
medicale/pacienți
Accesibilitatea persoanelor care utilizează
infrastructura de sănătate (persoane/an)
Timp de așteptare pentru a utiliza
serviciile furnizate de sănătatea sau
infrastructura socială (număr mediu de
zile)
Timpul mediu de răspuns al serviciilor de
urgență
Timpul mediu de răspuns efectiv la
epidemii
Valoarea bugetului alocat domeniului (mii
lei/an)

Accesibilitatea persoanelor care utilizează
infrastructura de îngrijire socială
(persoane/an)
Persoane integrate în viața comunității
(număr per domeniu/an)
Număr de participanți în proiecte care
promovează egalitate de gen, egalitate de
șanse și incluziunea socială (număr
participanți/proiect)
Valoarea bugetului alocat domeniului (mii
lei/an)
Instituții ale administrației publice cu siteuri web pe domeniu (nr / accesări)
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Centre comunitare de romi (număr)
Valoarea nominală a echipamentelor
achiziționate (mii lei)
Servicii online noi sau îmbunătățite furnizate
de administrațiile publice și ONG-uri în
domeniul incluziunii și protecției sociale
(număr)

4.9. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază
Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la
tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor
Infrastructura
pentru alimentare
cu apă potabilă

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului

•

•

Reducerea numărului de avarii produse în
sistemul de alimentare cu apă potabilă
(indicator număr avarii; durata înlăturării
avariei);

•

Reducerea numărului de avarii produse în
sistemul de canalizare (indicator număr
avarii; durata înlăturării avariei);

•

Reducerea consumului de energie
electrică folosită în sistemului de
alimentare cu apă (indicator kWh/an);

•

Reducerea consumului de energie
electrică folosită în sistemului canalizare
(indicator kWh/an)

•

Reducerea numărului de îmbolnăviri
cauzate de caliatea apei potabile
(indicator număr de cazuri)

•

•

Infrastructura
pentru apă uzată








Gospodării/locuințe
noi
conectate
la
alimentarea cu apă centralizată prin proiecte
de reabilitare și extindere (indicator km rețea;
nr. adrese conectate)
Îmbunătățiri realizate în sistemul de stații de
alimentare cu apă centralizate tratate în
conformitate cu cerințele reglementărilor
(indicator nr. stații)
Valoarea nominală a echipamentelor realizate
în infrastructura alimentării cu apă (indicator
lei/euro)
Gospodării/locuințe noi conectate la sisteme
de canalizare centralizate prin proiecte de
reabiltare și extindere (indicator km rețea;
nr. adrese conectate)
Îmbunătățiri realizate în sistemul de tratare în
conformitate cu cerințele reglementărilor
(indicator nr. stații)
Îmbunătățiri realizate în sistemul de
canalizare centralizate pentru combaterea
inundațiilor provenite din ploi (indicator nr.
adrese)
Valoarea nominală a echipamentelor realizate
în infrastructura sistemelor de canalizare
centralizată (indicator lei/euro)

4.10. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile culturalsportive și de recreere
Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile cultural-sportive și de recreere
Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de
petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului
Patrimoniu istoric
tangibil și
intangibil

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului





Creșterea numărului de vizitaori
(indicator număr de vizitatori; număr de
postări pe forme de comunicare digitală);



Dezvoltarea
spiritului
comunitar
(indicator număr de activități de
protecție a obiectivului de patrimoniu și
a spațiului adiacent);



Atragerea de spectatori și participanți din
afara județului la evenimente (indicator
număr de participanți)



Locuri de muncă (indicatori număr locuri
directe
rezultate
din
operarea
funcțiunilor culturale și sportive: număr






Clădiri de patrimoniu din Lista Monumentelor
Istorice aflate în stare de colaps sau precolaps
reabilitate, conservate (indicator număr
obiective de patrimoniu/categorie);
Evenimente și obiecte tradiționale județului
promovate și transferate prin programe de
educație (indicator număr de evenimente,
număr ateliere de lucru);
Studii de specialitate asupra patrimoniului
cultural și a identității/stilurilor autentice
județului (indicator număr publicații)
Conștientizare privind patrimoniul istoric
(indicator număr campanii; număr ore de clasă;
număr ateliere de specialitate; număr
conferințe, postarea pe site-ul consilului
județean).
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Facilități culturalsportive și de
recreere





locuri de muncă indirecte rezultate din
lucrări de reabilitare, construcție etc).

Clădiri cu funcțiuni culturale
noi/extinderi/reabilitare/refuncționalizare
(indicator număr metri pătrați)
Clădiri cu funcțiuni sportive
noi/extinderi/reabilitare/echipare (indicator
număr de metri pătrați)
Spații deschise noi sau în
reabilitare/refuncționalizare aflate în
apropierea sau interiorul unui obiect de
patrimoniu (indicator număr de metri pătrați)

4.11. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și
infrastructura verde
Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și infrastructura verde
Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea infrastructurilor verzi-albastre

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului











Protejarea, conservarea zonelor naturale
(indicator hectare zonă protejată;
Suprafață
habitate
alterate/pierdute
(indicator hectare/mp; număr specii);
Planuri de management pentru zonele
naturale protejate (indicator număr)
Conștientizare
privind
biodiversitatea
(indicator număr campanii; număr ore de
clasă; număr simulări de operațiuni de
apărare la inundații).
Valorificarea prudentă a zonelor Natura 2000
(indicator hecatare/mp; număr proiecte de
succes)





Habitate (indicator % habitate
recuperate/pierdute/alterate)
Specii (indicator număr specii înregistrate;
schimbări în statutul speciilor).
Cercetare (indicator număr lucrări de
cercetare în domeniu)
Cunoaștere, promovare (număr vizitatori:
număr evenimente științifice/educative)

4.12. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la
dezastre
Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la dezastre
Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv de adaptare a județului la schimbările climatice

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului















Bancă de date integrată între autoritățile
implicate în operațiuni de intervenții în
situații de urgență (indicator sistem
informatic de menținere și actulizare datele)
Planuri de apărare și intervenție (indicator
document aprobat)
Măsuri de evacuare a populației și bunurilor
din zone inundate/alunecări de teren
(indicator rucsacul de urgență);
Realizarea de forme de apărare și protecție
la riscuri naturale (indicator km de indiguire);
Lucrări de prevenire a riscului la inundații
(indicator hectare impădurire a versanților
expuși la inundații);
Spații publice verzi (indicator hectare)
Valoarea nominală a utilajelor și a
echipamentelor pentru intervenție în zone
de risc (indicator lei/euro);
Spații de cazare pentru persoane evacuate
din zone calamitate (indicator număr de
camere);
Cursuri de pregătire a populației din U.A.T.uri aflate în zone de risc (indicator număr
persoane pregătite);
Conștientizare
efectului
schimbărilor







Populația ce beneficiază în urma
măsurilor de prevenire (indicator număr
de persoane);
Construcții ce beneficiază în urma
măsurilor de prevenire (indicator număr
de clădiri; număr de poduri; hectare
suprafață de drum sau C.F);
Terenuri ce beneficiază în urma măsurilor
de prevenire (indicator hectare teren
agricol; hectare din patrimoniu natural
zone /habitate);
Costuri de recuperare a pierderilor
(indicator lei/euro);
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climatice (indicator număr campanii; număr
ore de clasă; număr simulări de operațiuni de
apărare la inundații).

4.13. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.3: Eficiență energetică și energie verde
Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde
Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului








Investiții în producerea de energie
regenerabilă (indicator producția energiei
regenerabile în MWh/an; număr de
consumatori abonați);
Echiparea cu aparatură eficient energetică în
iluminat public (indicator număr corpuri de
iluminat);
Eficientizare energetică a construcțiilor
publice și a locuințelor (indicator suprafață,
număr locuințe);








Echiparea cu aparatură eficient energetică
în iluminat public (indicator reducerea
consumului față de momentul de
referință);
Eficientizare energetică a construcțiilor
publice și a locuințelor (indicator reducerea
consumului față de momentul de
referință);
Creșterea contribuției folosirii energiei
regenerabile
(indicator
% energie
regenerabilă folosită ca parte din total
energie electrică și termică)
Reducerea poluării cauzată de forme
conveționale de energie (indicatori nivel
poluare a aerului/apei);
Creare locuri de muncă în domeniul
energiei regenerabile (indicator număr
angajați/antreprenori)

4.14. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară
Prevenirea generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare și valorificare în scop energetic

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului



•








Capacități de colectare deșeuri menajere
(indicator tone/an)
Capacitate de colectare a deșeurilor provenite
din construcții (indicator tone/an)
Capacități de depozitare și reciclare deșeuri
menajere (indicator tone/an)
Capacități de depozitare și reciclare provenite
din construcții (indicator tone/an)
Capacități de depozitare și reciclare material
lemnos rezultat din întreținerea parcurilor și
curților (indicator tone/trimestru)
Echipare, tehnologizare realizate în sistemul
de colectare, transport și procesare/reciclare a
deșeurilor (indicatori număr utilaje / euro)
Studii de cercetare privind gradul de poluare a
apelor subterane și a terenului datorat
deșeurilor menajere și industriale (indicator
număr studii

•

•
•

•

Sistem smart de management al deșerilor
(indicator tone/an și euro/tonă);
Creșterea numărului gospodăriilor
/firmelor care folosesc serviciul de
reciclare (indicator număr);
Folosirea materialelor reciclabile în
obținerea de produse noi (indicator tone);
Reducerea poluării apei
subterane/terenului (indicator zonă și
suprafață în hectare).
Creșterea ofertei de muncă în economia
circulară (indicator număr angajați)

4.15. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare
Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului Alba rezultată
din activități antropice

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului







Sisteme și stații de monitorizare a poluării
aerului noi, sau reînnoite (indicatori
număr/zonă)
Proprietăți cu terenuri supuse unei intervenții



Emisiile de GES rezultate prin proiect
(indicator tone echivalente de CO2)
Suprafață verde nou creată sau reabilitată
în zone urbane (indicator număr hectare)
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de depoluare (indicator număr hectare/zonă)
Lucrări de combatere și atenuare a poluării
apelor de suprafață (indicator mil lei/tip
lucrare/zonă)
Studii de cercetare privind gradul de poluare a
apelor de suprafață și subterane datorat
factorilor antropici (indicator număr studii);
Conștientizare efectului degradării mediului
datorat factorilor antropici (indicator număr
campanii; număr ore de clasă; număr simulări
de
operațiuni generate factori
de
mediu/antropici ex. incendii gropi gunoi).












Suprafață de teren introdusă în circuit
economic (indicator număr hecatare)
Starea apelor de suprafaţă din zona de
implementare a proiectelor, comparativ
cu starea de referinţă (% față de situația
de referință);
Suprafaţa de teren degradat recuperată
(ha şi % din total zonă proiect)
Cazuri de îmbolnăviri respiratorii din
surse antropice (indicatori număr
cazuri/tip afecțiune)
Concentrație de poluanți în apa
subterană, aer, teren (% față de situația
de referință).

4.16. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență
Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență:
Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și transparentizare pentru furnizarea de servicii publice
adaptate schimbărilor sociale și nevoilor comunităților locale

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului










Colecatare și integrarea datelor teritoriale
(indicator sistem informatizare)
Digitizarea serviciilor publice de interes
general (indicatori număr platforme realizate
în domeniul de sănătate și educație; număr
soluții SMART implementate);
Programe de cooperare (indicatori număr de
servicii publice/utilități publice implementate
pe principil economiei de scară).
Imbunătățire gradului de comunicare și de
informare a cetățenilor / firmelor / turiștilor
(indicator pagină web; centru de informare);





Eficientizare procesului de luare a
deciziilor (indicator digitizarea
serviciilor/banci de date integrate);
Imbunătățirea calității serviciilor publice și
a capacității de răspuns către cetățeni;
Creșterea gradului de vizibilitate a
administrației publice (indicator pagină
web).
Dezvoltarea comunităților locale (indicator
% creștere a parteneriatelor ți de implicare
a cetățenilor comparativ cu momentul de
referință).

4.17. Indicatori pentru Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă
Asigurarea resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru managementul eficient al dezvoltării
județului

Indicatori de măsurare a rezultatatelor

Indicatori de măsurare a impactului












Clădiri sedii administrative (indicator număr
mp);
Modernizare și echiparea logistică (indicator
înființare rețea internet; număr calculatoare);
Achiziționare utilaje pentru servicii (indicator
număr; cost Lei/euro);
Formare continuă (indicatori număr cursuri;
număr participanți);
Folosirea instrumentelor de planificare a
spațiului (indicator nr. documentații de
urbanism și de amenajare a teritoriului
aprobate)
Eficientizare procesului de coordonare a
activităților de implementare a Strategiei de
dezvoltare (indicator implementare soft
monitorizare și evaluare).




Creșterea gradului de procesare a
documentelor administrative (indicator
gradul de satisfacție al cetățenului);
Reducerea timpului de intervenție în
situații de urgență (indicator număr ore;
reducere pagube materiale);
Realizarea unui corp administrativ pregătit
(indicator probleme/situații rezolvate;
gradul de satisfacție al cetățenului);
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5. Riscuri și măsuri adecvate de atenuare a riscurilor în procesul de monitorizare
Conform Documentului Comisiei Europene, Orientări pentru statele membre cu privire la dezvoltarea
urbană durabilă integrată, (articolul 7 din Regulamentul FEDR), Anexa 1, pct f, analiza riscului în procesul
de monitorizare se poate realiza pe baza următorului conținut posibil:
 descrierea tipului de risc (de exemplu, operațional, financiar, legal, angajarea de personal, tehnic,
de comportament);
 clasificarea în riscuri scăzute, medii sau ridicate;
 prezentarea măsurilor care ar putea fi luate pentru a atenua probabilitatea și impactul.
Tabelele nr. 10 și 11 prezintă natura riscurilor identificate pe două categorii:
 riscuri generate de factori endogeni Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și
Coordonare Proiecte, respectiv capacitatea internă de management cuprinzând resurse umane și
managementul operațiunilor; resursele financiare alocate la timp; capacitate tehnică cuprinzând
logistica, echipamente, etc.
 riscuri generate de factori exogeni Direcției Dezvoltare și Bugete/Serviciul Accesare și Coordonare
Proiecte, respectiv existența la timp a formelor de ghidare emise de autoritățile de management2
(întârzieri cauzate de procesul de aprobare a SDJ ALBA, întârzieri cauzate de procesul de achiziți
publice, etc.)
Analiza riscurilor este propusă în coordonare cu tabelul privind fazele de implementare a SDJ ALBA.
Faza 1
Elaborare
SDJAlba
2020
Elaborare și
aprobare
SDJ ALBA
de către CJ
Alba

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 2
Realizare
aprobare
studii și
proiecte
2021/2023
Achiziții
publice pt.
realizare
documentații,
studii tehnice
Contractare,
realizare /
aprobare
documentații
studii tehnice
Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 3
Semnare
contracte de
finanțare
2024/2025
Realizare /
avizare/
aprobare
documentații
tehnice

Raportare
anuală
Raportare
Fază

Faza 4
Achiziții
Semnare
publice și
contracte
semnare
de finanțare
contracte
2025 / 2026
Achiziții
Semnare
publice pt
contracte
executare
de finanțare
lucrări și
lucrări și
servicii
servicii
Semnare
Proiecte în
contracte
execuție
de finanțare
lucrări și
servicii
Raportare
Raportare
anuală
anuală
Raportare
Fază

Faza 5
Realizarea și finalizarea serviciilor
contractate

Proiecte în
execuție

Raportare
anuală

2027 / 2030
Proiecte în
execuție

Proiecte în
execuție

Încheiere și
recepție
proiect

Încheiere și
recepți
proiect

Raportare
anuală

Raportare
Raportare
Fază
Raportare
Programare

Tabel 10 Analiza riscurilor – factori endogeni
nr. crt.

2

Tipul de risc

1

legal

2

financiar

3

tehnic

Clasificarea riscului
Măsuri de atenuare/probabilitate, impact
mare medie redusă
factori endogeni
Probabilitate generată de modul de lucru al Consiliului
x
Județan Alba (Faza 1 aprobare a SDJ ALBA și a
proiectelor prioritare)
Probabilitatea se poate manifesta din aprobarea la
x
timp a bugetelor anuale (în toate fazele)
x
n.a.

Cazul proiectelor propuse pentru finanțări din fonduri europene
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4

operational

x

5

resurse umane

x

6

comportamental

x

Modul de coordonare a factorilor implicați în procesul
de implementare a proiectelor SDJ ALBA (Faza 2-3)
Volumul de lucrări aflate în sarcina CJ ALBA este
semnificativ, solicitând o analiză atentă a numărul de
zile per activitate și funcționari (în toate fazele, dar cu
prioritate în Faza 5).
Volumul de muncă și complexitatea activităților induc
o stare de stres care poate fi combătut prin realizarea
unui plan de lucru pe sarcini precise, dar și prin
compensări financiare sau de timp de odihnă.

Tabel 11 Analiza riscurilor – factori exogeni
nr. crt.

Tipul de risc

1

legal

2
3

financiar
tehnic

4

operational

5

resurse umane

6

comportamental

Clasificarea riscului
Măsuri de atenuare/probabilitate, impact
mare medie redusă
factori exogeni
Eventuale modificări de ghiduri, apariția de noi
instrucțiuni emise de autoritățile de management,
x
surprind proiectele în diverse faze de implementare
(pentru proiecte finanțate din fonduri europene).
x
n.a
x
n.a
Calitatea și conformitatea ofertelor pentru realizarea
de studii și lucrări de construcție pot conduce la
x
întârzieri prin neacceptarea acestora.
Calitatea lucrărilor realizate poate solicita
rectificări/reconstrucția unor părți din proiect.
Proiectanții și constructorii se pot confrunta pe
perioada de implementare a proiectelor din SDJ ALBA
x
cu o capacitate tehnică limitată în realizarea
contractelor.
x
Nu poate fi evaluat.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în
domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării
prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri
imobile - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea
scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- solicitarea nr. 1002/14 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1106/15 ianuarie 2021 privind casarea
unor bunuri aparţinând domeniului public al UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba;
- Contractului de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile
aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 lit. a, art. 287 lit. b, art. 298 lit. c
coroborat cu art. 361 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al UAT-Judeţul Alba în domeniul privat al
UAT-Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile
legii, a bunurilor imobile:
 „Rezervor tablă 2000 l şi Şopron pentru garaj şi magazie” aparţinând „Imobilului în
care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” proprietate publică a
UAT-Judeţul Alba, cuprins la poziţia cu nr. crt. 25 în Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al Județului Alba;
 „Împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 ml” aparţinând „Imobilului în care a
funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia şi terenul aferent”, proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, cuprins la poziţia cu nr. crt. 34
din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba.
Art. 2. (1) Se mandatează Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, să îndeplinească toate
formalitățile legale de scoatere din funcțiune și valorificare prin casare a bunurilor imobile
identificate la art. 1 din prezenta hotărâre.
(2) Sumele rezultate din valorificarea acestor bunuri imobile, după deducerea
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul propriu al Judeţului Alba.
Art. 3. Poziţiile cu nr. crt. 25 şi 34 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului
public al Județului Alba se modifică în mod corespunzător, conform anexei – parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. Se aprobă modificarea în mod corespunzător prin act adiţional a Contractului de
administrare nr. 1324-1479/2004.
Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba, prin Direcţia gestionarea patrimoniului și
Direcția dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
VASILE BUMBU
Înregistrat cu nr. 14
Alba Iulia, 19 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 14 din 19 ianuarie 2021
Datele de identificare ale bunurilor imobile cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 25 şi 34 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba, în urma trecerii din domeniul public al UAT- Judeţul Alba în domeniul privat al UAT- Judeţul Alba,
în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare

Nr. Codul de
crt. clasificare

25.
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Denumirea
bunului

Imobil în care îşi are
sediul Spitalul
Judeţean de Urgenţă
Alba Iulia şi terenul
aferent

Elementele de identificare

„Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Bulevardul
Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, înscris în C.F. nr. 106270 Alba
Iulia, cu nr. cad. 106270, având construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6,
C7,C8, compus din:
1) Clădire Spital şi Policlinică 106270 -C5, cu suprafaţa totală
construită la sol de 3.510 mp, cuprinzând:
a) Clădire Corp spitalizare cu 700 de paturi, având un regim de
înălţime S+P+5E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi plăci
prefabricate, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
b) Clădire Casa scării, având un regim de înălţime P+5E, fundaţii
de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
c) Clădire Bloc operator şi Policlinică, având un regim de înălţime
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi
acoperiş tip terasă;
2) Clădire Oncologie 106270 - C6, cu suprafaţa construită la sol de
627 mp, având un regim de înălţime D+P+E, fundaţii de beton, zidărie
din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
3) Clădire Post trafo şi Grup electrogen 106270 - C7, cu suprafaţa
construită la sol de 146 mp, edificată în regim P;
4) Clădire Laborator Medicină Legală şi Morga 106270 -C8, cu
suprafaţa construită la sol de de 209 mp, având un regim de înălţime
P+2E, fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă

Anul
Valoarea de
dobândirii
inventar
sau, după
-lei caz, al dării
în folosinţă

1973

2013

1973
1973

Situaţia
juridică
actuală

Domeniul
public
al
judeţului
38.611.186,21 Alba potrivit
H.G.
nr.
(Clădiri)
974/2002 cu
13.162.038,00 modificările
(Teren)
și
completările
ulterioare şi
51.773.224,21 Hotărârii
Consiliului
TOTAL
Judeţean
Alba
nr.
…./2021

34.
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de lemn şi învelitoare din ţiglă;
5) Clădire Staţie de oxigen 106270 - C1, cu suprafaţa construită la sol
de 199 mp, edificată în regim P;
6) Bazin de apă 106270 -C2, cu suprafaţa construită la sol de 10 mp,
având capacitatea de 300 mc;
7) Clădire Centrala termică, Atelier mecanic, Staţie hidrofoare, Staţie
compresoare şi Crematoriu 106270 -C3, cu suprafaţa totală construită la
sol de 521 mp, regim P;
8) Clădire Bloc alimentar şi Spălătorie 106270 - C4, cu suprafaţa
construită la sol de 664 mp, având un regim de înălţime S+P, fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton şi acoperiş tip terasă;
9) Amenajări exterioare: drumuri, trotuare, alei pavate cu dale de
beton şi zone verzi, garduri şi împrejmuiri.
Teren intravilan aferent, în suprafaţă totală de 26.561 mp, din care:
a) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 3.313 mp, înscris în CF
106269, cu nr. cad. 106269;
b) Teren curţi construcţii în suprafaţă de 20.884 mp, înscris în CF
106270 pe care sunt edificate construcţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 şi
C8;
Imobil în care a
Imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Unirii nr. 1-3,
funcţionat Secţia de înscris în C.F. nr. 84194 Alba Iulia, cu nr. cad. 84194, 84194-C1, 84194Neurologie şi
C2, 84194-C3, 84194-C4, 84194-C6, 84194-C7, compus din :
Psihiatrie
Clădire Birou Internări, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa
aparţinătoare
construită de 552 mp, cuprinzând 4 încăperi, realizată din: fundaţii de
Spitalului Judeţean de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi
Urgenţă Alba Iulia şi învelitoare din ţiglă;
terenul aferent
Clădire Secţie Neurologie, având un regim de înălţime P+1E, cu
suprafaţa construită de 1.544 mp, cuprinzând 36 încăperi, realizată din:
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de
lemn şi învelitoare din ţiglă;
Clădire Secţie Psihiatrie, având un regim de înălţime S+P+1E, cu
suprafaţa construită de 99 mp, cuprinzând 35 încăperi, realizată din:
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă
de lemn şi învelitoare din ţiglă;
Morga, având un regim de înălţime P, cu suprafaţa construită de 68
mp, 1 încăpere, realizată din: fundaţii de beton, zidărie din cărămidă,

1973

1973
1973

1973

1973

1989

1860

1732

1986

4.294.958,44
(Clădiri)

planşeu de beton, şarpantă de lemn şi învelitoare din ţiglă;
Clădire Sediul Administrativ, având un regim de înălţime P+1E, cu
suprafaţa construită de 258 mp, cuprinzând 13 încăperi, realizată din:
fundaţii de beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă
de lemn şi învelitoare din ţiglă;
Clădire Club, având un regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa
construită de 169 mp, cuprinzând 7 încăperi, realizată din: fundaţii de
beton, zidărie din cărămidă şi BCA, planşeu de beton, şarpantă de lemn şi
învelitoare din ţiglă;
Clădire Centrala termică, cu suprafaţa construită de 8 mp –regim
P;
Teren aferent în suprafaţă totală de 17.870 mp compus din curte şi
grădină.
Vecinătăţi:
Est – Imobile proprietate privată şi fostul Centru de Primire a Copilului
Alba Iulia
Sud – Str. Unirii
Vest – Şanţ Cetate Alba Iulia
Nord – Teren proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Alba Iulia

1860

1986

1985
7.528.570,00
(Teren)
TOTAL
11.823.528,44

Comisia specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al Judeţului Alba:
Preşedinte:
Ion DUMITREL

Secretar general,
Vasile BUMBU

Membri:
Voichița Maria COMAN
Marian AITAI
Ioan BODEA
Liliana NEGRUȚ

Secretari ai comisiei: Andreea Maria BABIN
Radu Octavian NEAG

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1390/19 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile - proprietate
publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din
funcţiune şi valorificării prin casare și pentru modificarea poziţiilor corespunzătoare în
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea trecerii din domeniul public al UAT
- Judeţul Alba în domeniul privat al UAT - Judeţul Alba, în vederea scoaterii din funcțiune și
valorificării prin casare, în condițiile legii, a mai multor bunuri imobile, proprietate publică a
Judeţului Alba. Acestea se află în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi sunt
cuprinse la poziţiile cu nr. crt. 25 şi 34 în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Judeţului Alba.
Întrucât aceste bunuri imobile nu mai pot fi utilizate şi nu mai îndeplinesc coeficienţii de
funcţionare în condiţii optime de siguranţă, se propune aprobarea scoaterii din funcţiune şi
casarea acestora, în condiţiile legii, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
II. Descrierea situaţiei actuale
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, are în administrare, ca titular al Contractului de
administrare nr. 1324-1479/2004, bunuri aparținând domeniului public al județului Alba, printre
care şi următoarel bunuri:„Rezervor 2000 l”, „Şopron pentru garaj şi magazie” şi „Împrejmuiri
din zidărie în luingime de 143,50 ml”.
Acestea sunt cuprinse la poziţia cu nr. crt. 25 „Imobil în care îşi are sediul Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent” şi la poziţia cu nr. crt. 34 „ Imobil în care a
funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia şi terenul aferent” în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.
Datorită deprecierii fizice şi morale avansate a acestor bunuri, nemafiind în stare de
funcţionare la capacitate optimă, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită aprobarea
scoaterii din funcţiune şi casării. În acest sens este necesară trecerea acestor bunuri imobile din
domeniul public al Judeţului Alba în domeniul privat al Județului Alba.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 lit. a, art. 287 lit. b, art. 298 lit. c)
coroborat cu art. 361 alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/200 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.
246/2001;
- art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale aprobate prin H.G. 909/1997, cu modificările și
completările ulterioare.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
VIII. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- Contractul de administrare nr. 1324-1479/26.02.2004 de transmitere a dreptului de
administrare de la Consiliul Judeţean Alba către Spitalul Judeţean Alba asupra unor imobile
aparţinând domeniului public al Judeţului cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 135/10.07.2020 privind modificarea,
completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului
Alba.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 14 din 19 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1392/19 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba,
aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în
domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării
prin casare și pentru modificarea poziţiilor corespunzătoare în Inventarul bunurilor care
aparțin domeniului public al Județului Alba

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 21 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 14/14 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri
imobile - proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Alba Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea
scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și modificarea poziţiilor corespunzătoare în
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba;
- raportul Comisiei de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat
al Județului Alba;
- solicitarea nr. 1002/14 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată la registratura Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1106/15 ianuarie 2021 privind casarea
unor bunuri aparţinând domeniului public al UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr.
/19 ianuarie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile - proprietate
publică a UAT-Judeţul Alba, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, din domeniul public în domeniul privat al UAT-Județul Alba, în vederea scoaterii din
funcţiune şi valorificării prin casare și pentru modificarea poziţiilor corespunzătoare în
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba

Conform prevederilor art. 173 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul judeţean asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean, inclusiv servicii de sănătate publică. Aceste
atribuţii ale Consiliului Judeţean intră în sfera de dezvoltare economico-socială a judeţului.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, prin contractul de administrare nr. 13241479/2004, are în administrare mai multe bunuri aparţinând domeniului public al Judeţului Alba,
printre care şi următoarele bunuri imobile:
1 „Imobilului în care îşi are sediul Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul
aferent”, cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba la
poziţia cu nr. crt. 25. Acesta cuprinde şi un Rezervor 2000 l, cu valoarea de inventar de 0,25 lei
şi un Şopron pentru garaj şi magazie, cu valoarea de inventar de 1,13 lei,
2. „Imobil în care a funcţionat Secţia de Neurologie şi Psihiatrie aparţinătoare Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi terenul aferent”, cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al Judeţului Alba la poziţia cu nr. crt. 34. Acesta cuprinde şi „Împrejmuiri din zidărie în lungime de 143,50 ml” cu valoarea de inventar de 16.677,91 lei.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a întocmit Referatul şi Anexa cu propuneri pentru
scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe, în care se justifică necesitatea scoaterii din funcţiune şi
a casării celor 3 bunuri, întrucât prezintă un grad avansat de uzură. Şopronul şi împrejmuirile
prezintă pericol de prăbuşire şi accidentare. Spitalul a transmis şi Notele de constatare tehnică
privind propunerea de scoatere din funcţiune a acestor mijloace fixe, întocmite în data de
16.09.2020.
Conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 2139/2004, durata normală de funcţionare ale mijloacelor
fixe pentru codul 1.6.3.2. Împrejmuiri din zidărie, beton armat sau metal este de 20-30 ani,
pentru codul 1.5.7 Rezervoare este de 20-30 ani, iar pentru codul 1.6.2 este de 40-60 ani.
Bunurile imobile „Rezervor 2000 l”, „Şopron pentru garaj şi magazie” şi „Împrejmuiri din zidărie în lungime de 143,50 ml” au fost puse în funcţiune în anul 1973.
Prin adresa nr. 1002/14.01.2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 1106/15.01.2021, Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia solicită scoaterea din funcţiune şi
casarea acestor bunuri şi transmite Notele de constatare tehnică ( anexa nr. 4) pentru imobilele
în cauză.
Întrucât aceste bunuri nu mai pot fi utilizate din motive de uzură foarte mare şi
nefuncţionalitate, unitatea sanitară propune scoaterea din funcțiune și casarea lor, neputându-se
atinge parametrii normali de funcţionare.
Conform art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 „Activele corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale de natura
mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere
în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în condiţiile
prezentei ordonanţe.”
Activele fixe se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de
utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă
destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate;

b) exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ datorită uzurii morale
şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate;
c) costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru
un bun similar nou;
d) depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în
vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă;
e) sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor
activităţi operative sau administrative, iar costul reparării depăşeşte nivelul stabilit la lit. c) sau
repararea lor nu se mai justifică din punct de vedere economic;
f) aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie
autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit
necorespunzători;
g) construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, au devenit improprii exploatării
în condiţii normale sau nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost destinate şi nici în alte
scopuri;
h) construcţiile şi instalaţiile împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare,
construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate, şi nu pot fi evitate sau mutate pe alt amplasament;
j) nu au putut fi valorificate, în condiţiile stipulate de actele normative în vigoare.
În cazuri excepționale, activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar în
folosinţă pot fi scoase din funcțiune și casate și dacă nu și-au îndeplinit durata normală de
utilizare, dacă îndeplinesc cel puțin una din condițiile prezentate, în baza unei justificări temeinic
argumentate. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe/declasarea unor bunuri materiale
reprezintă sistarea utilizării acestora ca urmare a îndeplinirii duratelor normale de funcționare
stabilite potrivit legii sau a prezentării unui grad avansat de uzură fizică sau morală ori a
degradării și a faptului că nu mai pot primi o altă destinație sau utilizare și nici nu mai pot fi
recuperate, recondiționate, adaptate sau modificate. Casarea presupune demolarea sau
dezmembrarea unui mijloc fix, valorificarea ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente
şi materialelor rezultate din dezmembrarea lor, precum şi radierea mijlocului fix din evidenţele
contabile.
Mijloacele fixe propuse a fi casate au durata normală de funcționare expirată, nu mai sunt
în stare de funcţionare, iar repararea acestora nu se mai justifică, drept pentru care s-a propus
scoaterea din funcţiune a acestora, casarea şi valorificarea lor.
De asemenea, conform art. 4 al Ordonanţei nr. 112/2000 specifică că „sumele rezultate din
valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac
venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.”
Conform art. 361 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 “Trecerea unui bun din domeniul public
al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului
local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.”
Astfel, se impune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Alba, în
vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile legii, de către Spitalul
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a bunurilor imobile: Rezervor 2000 l”, „Şopron pentru garaj şi
magazie” şi „Împrejmuiri - din zidărie în lungime de 143,50 ml”, iar poziţiile cu nr. crt. 25 şi 34
în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba se vor modifica în mod
corespunzător.
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor art. în vedere prevederile art. 173 alin.
1 lit. c şi lit. d, alin. 4 lit. a, art. 191 lit. a, art. 287 lit. b, art. 298 lit. c) coroborat cu art. 361
alin. 2 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în urma aprobării
scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, în condițiile legii, a bunurilor imobile în cauză,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia va putea să realizeze o mai bună gestionare a serviciilor
publice sanitare, la nivelul județului.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
ŞEF SERVICIU,
Paul Silviu Todoran
Întocmit, Andreea Maria Babin

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 1100 din 15 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 1131 din 15 ianuarie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Luând în considerare prevederile Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 314 din 22
decembrie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a şi lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi
terapie intensiva din unităţile sanitare
- Ordinului nr. 1224 16 septembrie 2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea
normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea
şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea
normativelor de personal.
- Ordinului nr. 1470 din 20 octombrie 2011 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea
criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul comun nr. 1312 din 22 iulie 2020 al ministrului sănătăţii şi nr. 250 din 22
iulie 2020 al preşedintelui autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate privind
organizarea şi funcționarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în
cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a
sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a şi art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia, după cum urmează:
a.) La Secţia medicină internă: se transformă un post vacant de asistent medical
principal PL în post de asistent medical debutant PL;
b.) La Secţia oncologie medicală: se transformă un post vacant de infirmier în post de
infirmier debutant;
c.) La Compartimentul urologie: se transformă un post vacant de medic primar în
specialitatea urologie în post de medic rezident anul V în specialitatea urologie;
d.) La Secţia neonatologie - compartiment prematuri se transformă un post vacant de
medic specialist în specialitatea neonatologie în post de medic primar în specialitatea
neonatologie;
e.) La Secţia ortopedie şi traumatologie:
- se transformă un post vacant de asistent medical principal PL în post de asistent medical
principal S;
- se transformă un post de asistent medical şef PL în post de asistent medical şef S;
f.) La Secţia A.T.I. se înfiinţează un post vacant de registrator medical debutant;
g.) La Secţia boli infecţioase se transformă un post vacant de asistent medical principal
PL în post de asistent medical PL;
h.) La Serviciul de management al calităţii serviciilor de sănătate se desfiinţează un
post vacant de referent IA (M).
Art. 2. Organigrama Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 3. Statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu modificările
prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 5 al Hotărâri
Consiliului Judeţean nr. 314 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în sensul că
la art. 5. în loc de „Se aprobă modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean
Alba nr. 34 din 17 februarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute
în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare” se va citi în
mod corect „Se aprobă modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 37 din 14 februarie 2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual
din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, care ocupă funcţii prevăzute în anexa nr.
VIII cap. II lit. A pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art. 5. (1) Se aprobă acordarea în anul 2021 a unor stimulente financiare lunare,
personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în
limita sumei de 57.000 lei şi a bugetului aprobat.
(2) Stimulentele financiare lunare prevăzute la alin. 1 se acordă, în limita a două
salarii minime brute pe țară, în baza unui Regulament aprobat de Consiliul de Administrație al
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 6. Anexele nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 314 din 22
decembrie 2020 îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 7. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al Managerului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se

înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 15
Alba Iulia, 19 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
- Direcţiei juridice şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
- Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii
publice
Comisia nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de
urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1394/19 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

I. Expunere de motive
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia prin adresa nr. 1100 din 15 ianuarie 2021
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1131 din 15 ianuarie 2021 a solicitat
modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale spitalului în sensul
înfiinţării/desfiinţării/transformării unor posturi vacante pentru asigurarea de servicii conform
standardelor medicale. Totodată s-a solicitat acordarea de stimulente financiare lunare pentru
personalul medical şi de specialitate în vederea îndreptării unor inechităţi în stabilirea salariilor
pentru anumite categorii de personal.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, preşedintele consiliului judeţean „întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi
regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 314 din 22 decembrie 2020 a fost aprobată
Organigrama şi Statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 314 din 22 decembrie 2020 privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a şi lit. d, art. 173 alin. 2 lit. c şi art. 173 alin. 5 lit. c din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- art. 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1706/2007 al ministrului sănătăţii privind conducerea şi organizarea
unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul nr. 1500/2009 al ministrului sănătăţii, privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensiva din
unităţile sanitare
- Ordinului nr. 1224/2010 al ministrului sănătăţii privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de
personal.

- Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind
angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1.312/250/2020 al ministrului sănătăţii şi al autorităţii naţionale de
management al calităţii în sănătate privind organizarea şi funcţionarea structurii de
management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi
serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii
serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 15 din 19 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă „ordinară” a Consiliului Judeţean
Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1395/19 ianuarie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
şi BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 15/19 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 1100 din 15 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 1131 din 15 ianuarie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Biroul resurse umane
Nr.
/ ianuarie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Articolul 15 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către
autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin H.G. nr. 56/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede: „Autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu
atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe:
a) aprobă statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în
normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
b) aprobă modificarea statelor de funcţii aprobate;
c) aprobă organigrama şi modificarea acesteia;
d) înaintează Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii avizului conform, propunerile
managerului unităţii privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea,
restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii pentru unităţile sanitare cu paturi al căror
management a fost transferat, pentru aprobarea acestora..”
Prin adresa nr. 1100 din 15 ianuarie 2021 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a
solicitat modificarea organigramei şi a statului de funcţii, în sensul transformări de posturi
vacante din cadrul structurilor medicale, într-un grad profesional inferior, pentru o mai mare
adresabilitate în momentul scoaterii la concurs, precum şi înființarea/desființarea unor posturi.
Totodată s-a solicitat aprobarea acordării de stimulente financiare lunare pentru personalului
medical şi de specialitate în limita a două salarii minime brute pe țară, în limita bugetului
aprobat.
Art. 199 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prevede: „Autorităţile administraţiei publice locale pot
acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie
stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii
autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în limita bugetului
aprobat.”
Potrivit art. 6 din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.224 din 16 septembrie 2010
privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind
aprobarea normativelor de personal ”(1) Numărul de posturi, pe categorii de personal, între
limita minimă şi maximă, se stabileşte de managerul fiecărei unităţi sanitare cu personalitate
juridică, potrivit structurilor medicale aprobate, cu încadrarea în cheltuielile de personal
aprobate ca limită maximă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli.”
Datorită erorii materiale din cuprinsul Hotărâri Consiliului Judeţean nr. 314 din 22
decembrie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, respectiv la art. 5 s-a înscris în mod eronat „Se
aprobă modificarea şi complectarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 34 din 17

februarie 2020 …..”în loc de „Se aprobă modificarea şi complectarea Anexei Hotărârii
Consiliului Judeţean Alba 37 din data de 14 februarie 2020…”se impune introducerea unui
articol în cuprinsul hotărârii pentru îndreptarea erorii materiale.
Având în vedere considerentele şi textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

Director executiv,
Negruţ Liliana

Şef birou,
Suciu Horaţiu Zaharia

Întocmit,
Bălţat Ramona

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a

al Consiliului Judeţean Alba nr. 15 din 19 ianuarie 2021

ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
MANAGER
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

DIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FIN. CONTABIL

B. STRUCTURI FUNCŢIONALE - APARAT FUNCŢIONAL

A. STRUCTURI MEDICALE
AMBULATORIUL INTEGRAT AL
SPITALULUI

SECŢII SI COMPARTIMENTE

Sectia medicina interne

52

Sectia gastroenterologie

29

Comp. reumatologie

Cabinet med. internă

1

Bloc operator

62

Sterilizare

12
20

Comp. pneumologie

Cab. cardiologie

2

Farmacie spital

Comp. endocrinologie

Cab. Gastoenterologie

1

Laborator analize medicale
UTS

Comp. nefrologie

20

Cab. Reumatologie

1

Sectia cardiologie

56

Comp. terapie intensiva

Cab. Nefrologie

1

Sectia oncologie medicala

55

Comp. ingrijiri paliative

Cab. Endocrinologie

1

Comp.hematologie

5

Comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

16

Laborator bacteriologie

1

L. biochimie

Cab. Pediatrie

1

Laborator explorari functionale

1

2

L.endosopie digestiva diagostica.si terapeutica

4

Laborator endoscopie bronsica

3

Laborator diagnostic molecular

12

Comp. chirurgie plastica microchirurgie
reconstrutiva

Cab.chir.plastică şi microchir.
reconstructivă

1

Serviciul judetean de medicina legala

14

Comp. chirurgie vasculara

Cab. Neurochirurgie

1

Serviciul de anatomie patologica

Comp. citologie

14

Comp. histopatologie

Cab. Neurologie

1

Cab. planificare familiala

3

Comp. prosectura

Sectia obstetica ginecologie

58

Cab. Dermato-venerologice

1

Cab. medicina muncii

5

Cab. Psihiatrie

1

Comp. terapie intensiva

Cab. Urologie

1

Cab. oncologie medicala

4

Comp. prematuri

Cab. Ortopedie-traumatologie

3

Cab. boli infectioase

1

Cab. Chirurgie maxilo faciala

1

Cab. Oftalmologie

1

Cab. ORL

1

39

Comp. terapie acuta

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Cab. Obs.Ginecologie

1

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (picior diabetic)
1

15

Cab. Psihiatrie

2

CSM adulti cu stationare de zi

8

Cab. Neuropsihiatrie

1
CSM copii

15

Sectia ORL

24

Comp. chirurgie maxilo-faciala

Cab. Recuperare fizica si balneolo.

2

Comp. recup., med.fiz. şi balneo (baza de trat.)

1

Sectia ATI

97

Comp. cronici

Sala de gimnastica

1

Comp. Ergoterapie

1

Sectia neurologie

70

Comp. terapie acuta

Cab. Medicina sportiva

2

Dispensar TBC

20

Sectia boli infectioase

52

Comp. TI

Serv. de management al calitatii serv. de săn.

8

Comp. dermato-venerice

11

Serv de prev a infecţiilor asociate asistenţei med.

13

Comp. psihiatrie cronici (Baia de Aries)

18
23

Comp. recuperare neurologica

24

Unitatea de primire urgente

158

Spitalizare de zi

2

Izolare COVID

40

Statie hemodializa

12

Comp. recup. medic.ortop. traumatologie

9

Cab. Geriatrie si gerontologie

2

Cab. Alergo. şi imunitate clinica

2

Cab pneumologie

1

Cab. Hematologie

1

Punct recoltare

1

Fisier dispensar policlinica

4

Comp. de internari- informatii

3

Ingrijitoare curatenie

4

Dietetică

2

Cab. Chirurgie vasculară

1

Comp. religios

1

Garderobă

3

Spălătorie

11

Cabinet med. dentara de urgenta

36

Muncitorii spatii verzi
Activ. de intretinere, revizie, the., ascensoare

Cabinet pediatrie
Cabinet obst.ginecologie

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

6

Comp. juridic

2
3

Comp. audit

2

Bloc alimentar

17

Comp. Confe, reparare şi întreţinere inventar moale

2

2

TOTAL POSTURI
COMITETUL DIRECTOR

1556
4

POSTURI ÎN STRUCTURA MEDICALĂ

1450

POSTURI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ

102

Spitalizare de zi
Cabinet med.interna

Centrul de sanatate multifuncţ. Ocna Mureş

Serv. tehnic administrativ si PSM

1

41

Sectia recuperare medicala fizica si balneo

10

Cab. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice (ed. Spec.) 1

Comp. oftalmologie

51

Serviciul resurse umane

Centrala telefonica

Serv. informatica și statistică med

Sectia ortopedie si traumatologie

Sectia psihiatrie acuti

18

Magazie

Muncitorii indirect productivi

20

Sectia pediatrie

Serv. achiz. publ. aprov. si transp.

Conducatorii auto

Laborator radiologie si imagistica medicala
L. radiologie si imagistica
28
medicala-computer tomograf- spital si ambulatoriu de specialitateComp. rel. cu publicul și consiliere

Cab. Chirurgie generala

62

37

9

Laborator hematologie

Comp. urologie

Sectia neonatologie

Serv.finan.-contab.

34 L. imunoserologie, contagioase si planificare familiara

L. radiologie si imagistica medicala-RMN- spital si ambulatoriu de specialitate

Comp. neurochirurgie
Sectia chirurgie generala

ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

Avizat pentru legalitate

SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
a Consiliului Judeţean Alba
nr. 15 din 19 ianuarie 2021

STAT DE FUNCŢII
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA

1
2
3
4

DENUMIRE
FUNCȚIE/GRAD
MANAGER GRADUL II
DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FIN. CONTABIL
GRADUL II
DIRECTOR ÎNGRIJIRI

NIVEL STUDII
S
S

CATEGORIE
COMITET DIRECTOR
COMITET DIRECTOR

SPECIALITATE

S
COMITET DIRECTOR
S
COMITET DIRECTOR
A. STRUCTURI MEDICALE

ECONOMIST
ASISTENT MEDICAL

SECȚII ȘI COMPARTIMENTE CU PATURI
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE
5
8
12
13
14

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN II
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S
S

15

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

18
28
29
31
32
37
41

42
43
44

45
46
51
52
53

55
56

57
59

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

M

NR
POSTURI
1
1
1
1

32 PATURI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
3
4
1
1
1
3
10
1
2

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
5
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
4
37
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARTIMENT REUMATOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
REUMATOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ - COMPARTIMENT PNEUMOLOGIE
6 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PNEUMOLOGIE
1
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
5
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
9
Nr. total posturi
SECȚIA MEDICINĂ INTERNE - COMPARIMENT ENDOCRINOLOGIE
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ENDOCRINOLOGIE
2
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
3
Nr. total posturi
SECȚIA GASTROENTEROLOGIE
25 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
1
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GASTROENTEROLOGIE
2
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62

MEDIC SPECIALIST

63

74

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

77

ASISTENT MEDICAL

78

REGISTRATOR MEDICAL

82

INFIRMIERĂ

83

INFIRMIERĂ DEBUTANT

85

ÎNGRIJITOARE

86
87
88
89

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

90

ASISTENT MED. PRINCIPAL

93

ASISTENT MED. PRINCIPAL

94

ASISTENT COORDONATOR

97
98

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MED.
PRINCIPAL

100

INFIRMIERĂ

101

INFIRMIERĂ DEBUTANT

105

INGRIJITOARE

106
108
113

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST

114

PROFESOR CFM PRINCIPAL

115

PROFESOR CFM PRINCIPAL

116

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

64

129
131
132

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

S

GASTROENTEROLOGIE
3
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
S
GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
10
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
4
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
2
29
Nr. total posturi
COMPARTIMENT NEFROLOGIE
13 PATURI
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
S
MEDICI
NEFROLOGIE
1
ALT PERSONAL SANITAR ASIST MED
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
1
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASIST MED
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
3
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
1
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
2
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERA
1
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INGRIJITOARE
4
20
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE
40 PATURI
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
1
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
2
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
5
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
PROFESOR CFM
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
13
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
2
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1

135

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

140

INFIRMIERĂ

M

141

INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

133
134

PL
M
M

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
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1
1
1
5
1

145

146
148
149
156
157
158
160
161

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CARDIOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ CORONARIENI 10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ
29 PATURI
ÎNGRIJITOARE

G

162
165
166
167

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN I

S
S
S
S

168

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

171
181
185
187
189
193
196
200

201
202
203
206
211
216

217
219
220
221

ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

S
PL
PL

ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASIST MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ - COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE
6 PATURI
ONCOLOGIE MEDICALĂ
CU COMPARTIMENT
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICISANITAR PALEAȚIE
ALT PERSONAL
PSIHOLOG SPECIALIST
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ASISTENT SOCIAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INFIRMIERĂ
M
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE
5 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
17 PATURI

Pagina 3

4
40
1
2
1
7
1
1
2
1
16

1
3
1
1
1
3
10
4
2
2
4
3
4
39

1
1
1
3
5
5
16
1
2
1
1
5

222

MEDIC COORDONATOR

S

MEDICI

223

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

224

MEDIC REZIDENT AN I
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

232

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

235

INFIRMIERĂ

237

ÎNGRIJITOARE

238
245

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ
S
MEDICI
S
MEDICI

246
247

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN IV

S
S

MEDICI
MEDICI

248

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL
S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

225
226
230
231

251
266
267
268
269
276
277
281

283
284
286
287
288
291
292

293
294

M

M

DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
DIABET ZAHARAT,
NUTRIȚIE ȘI BOLI
METABOLICE
ASIST MED
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1

1
1
1
4
1
1

INFIRMIERĂ

3

ÎNGRIJITOARE

2
16

40 PATURI
CHIRURGIE GENERALĂ
CHIRURGIE
CHIRURGIE GENERALĂ
PEDIATRICĂ
CHIRURGIE TORACICĂ
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT NEUROCHIRURGIE
8 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ - COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICĂ
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
7 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
CHIRURGIE PLASTICĂ
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1

1
7
1
1
1
3
15
1
1
1
7
1
4
44
2
1
2
1
1
3
1
11

1
1

295
296

297
298
299

300
301
302
303
304
305
310
312
313
315
317
319

320
327
328
329
331
332
349
356
357
358
359
360
368
369
377

378

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ- COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ 5 PATURI
CHIRURGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
VASCULARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT UROLOGIE
20 PATURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
UROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN I
S
MEDICI
UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
62 PATURI
OBSTETRICĂ
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
OBSTETRICĂ
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MOAŞĂ DEBUTANTĂ
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MOAŞĂ
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE
15 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
PL
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1
1
4

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
5
2
1
2
2
2
20

1
7
1
1
2
1
17
7
1
1
1
1
8
1
8
58
1

380
381
384
386
387
388
390
391
392

393
394
395
401
402
406

407
408
409
413
414

415
419
422
423
425
433
435
436
437
438
445
447

448
452
453

MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN IV
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

S
S
PL
PL
PL

MEDICI
MEDICI

NEONATOLOGIE
NEONATOLOGIE

PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE INTENSIVĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEONATOLOGIE - COMPARTIMENT PREMATURI
10 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
NEONATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE
38 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSTRUCTOR MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU INSTRUCTOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA PEDIATRIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PEDIATRIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA
M
SANITAR
INFIRMIERA
Nr. total posturi
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
35 PATURI
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2
1
3
2
1
1
2
1
1
15
1
1
1
6
1
4
14
1
1
1
4
1
8
1
4
3
1
2
8
2
1
1
1
7
2
33
1
4
1
6

454

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

458

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

461

MEDIC SPECIALIST
KINETOTERAPEUT
PRINCIPAL

S
S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

PERSONAL SANITAR MEDIU

S

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

462
463
464
475
477

ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
ORTOPEDIE ȘI
TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL
GIPSAR
GIPSAR

479
480
483

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL
GIPSAR PRINCIPAL
GIPSAR MEDICAL

487

INFIRMIERĂ

488

INFIRMIERĂ DEBUTANT

490

BRANCARDIER

494

ÎNGRIJITOARE

495
497
498

MEDIC COORDONATOR
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN I

499

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

505

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

506

INFIRMIERĂ

509

ÎNGRIJITOARE

510
513
514
515

MEDIC ȘEF SECȚIE
MEDIC PRIMAR
MEDIC REZIDENT AN IV
MEDIC REZIDENT AN I

516

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

523

ASISTENT MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

526

INFIRMIERĂ

M

528

INFIRMIERĂ DEBUTANT

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
INFIRMIERĂ

478

502
503
504

521
522

M
M
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI

M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
SECȚIA ORL
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
S
MEDICI
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1
4
3
1
1
1
11
2
1
1
1
3

INFIRMIERĂ

4

INFIRMIERĂ

1

BRANCARDIER

2

ÎNGRIJITOARE

4
41

15 PATURI
OFTALMOLOGIE
OFTALMOLOGIE
OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
2
1
1
3
1
1
1

INFIRMIERĂ

1

ÎNGRIJITOARE

3
15

20 PATURI
ORL
ORL
ORL
ORL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
MEDICAL

1
3
1
1
1
5
1
1
3
2

530

531
532
533

534
541
546
547
548
549
557
604
607
609
610
611
620
626
630

631
637
638
639
640
641
663
664
665
666
667
668
684
685
688
694

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA ORL - COMPARTIMENTCHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ 5 PATURI
CHIRURGIE MAXILOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA ATI
28 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
ATI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
ATI
ALT PERSONAL SANITAR
KINETOTERAPEUT
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE
63 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
MEDIC REZIDENT AN II
S
MEDICI
NEUROLOGIE
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
DEBUTANT
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
MASEUR PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MASEUR
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
ÎNGRIJITOARE

G
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2
21

1
1
1
3
1
7
5
1
1
1
8
47
3
2
1
1
9
6
4
97
1
6
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
16
1
3
6

695
696
697

698
700

701
705
708
709
712
723
726
729
731
732
738
739
745

746
747
748
749
752

753
755
756
760
761
762
763

764
770

Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT TERAPIE ACUTĂ
5 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
NEUROLOGIE
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA NEUROLOGIE - COMPARTIMENT CRONICI
5 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE
42 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
SPĂLĂTOREASĂ
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA BOLI INFECȚIOASE - COMPARTIMENT TI
4 PATURI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
ATI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
ATI
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERA DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGICE
8 PATURI
DERMATOMEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
DERMATOMEDIC PRIMAR
S
MEDICI
VENEROLOGICE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
SECȚIA PSIHIATRIE ACUȚI
50 PATURI
MEDIC ȘEF SECȚIE
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
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64
1
1
1
3
1
2
3
1
4
3
1
3
11
3
3
2
1
6
1
6
45
1
1
1
1
3
7

1
2
1
4
1
1
1
11
1
6

771

MEDIC REZIDENT AN II

S

773

PSIHOLOG SPECIALIST

S

774

PL

794

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

795

INSTRUCTOR ERGOTERAP

808

INFIRMIERĂ

810

BRANCARDIER

814

ÎNGRIJITOARE

815

MEDIC ȘEF SECȚIE

778
792
793

817

MEDIC PRIMAR

S
PL

PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
INSTRUCTOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU ERGOTERAP
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SECȚIA RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEO
25 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
S
MEDICI
BALNEO

S

MEDIC REZIDENT AN I

S

819

PROFESOR CFM PRINCIPAL

S

820

S

830

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

833

INFIRMIERĂ

835

ÎNGRIJITOARE

828
829

PSIHIATRIE

M

818

822

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICI

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

S

PERSONAL SANITAR MEDIU
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

M

1
2
1
4
14
1
1
1
13
2
4
51

1

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

2

RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
BALNEO

1

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
REGISTRATOR
MEDICAL

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

1
1
2
6
1
1
3
2
21

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
- COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICALA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
7 PATURI
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
836
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BALNEO
1
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
837
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
2
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE NEUROLOGICĂ
15 PATURI
RECUPERARE
MEDICINA FIZICĂ ȘI
838
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
BALNEO
1
RECUPERARE
MEDICINĂ FIZICĂ ȘI
839
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
BALNEO
1
KINETOTERAPEUT
ALT PERSONAL SANITAR
840
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
KINETOTERAPEUT
1
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841
843
844
850
851
852
856
858
861

862
862
863
869
870
875
876
877
878
879

880
881
884
885
886
887
889
891

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
MASEUR PRINCIPAL
MASEUR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M
M

PROFESOR CFM
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
MASEUR
MASEUR

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
COMPARTIMENT PSIHIATRIE CRONICI (BAIA DE ARIEȘ)
22 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN IV
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
BUCĂTAR
Nr. total posturi
STAȚIE HEMODIALIZĂ
4 APARATE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANTĂ
M
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE
MEDICINĂ DE 5 PATURI

892

MEDIC ȘEF SECȚIE

S

MEDICI

901
904

MEDIC PRIMAR
MEDIC PRIMAR

S
S

MEDICI
MEDICI

905
917
917
919

MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST
MEDIC SPECIALIST

S
S
S
S

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
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URGENȚĂ DE
MEDICINĂ
URGENȚĂ
PEDIATRIE
MEDICINĂ DE FAMILIE
CU COMPETENțĂ ÎN
UPU
MEDICINĂ
DE
URGENȚĂ
MEDICINĂ DE FAMILIE
PEDIATRIE

1
2
1
6
1
1
4
2
3
24
0.5
0.5
1
6
1
5
1
1
1
1
18
1
1
3
1
1
1
2
2
12
1
9
3

1
11.5
0.5
2

925

MEDIC SPECIALIST

S

MEDICI

926

MEDIC

S

MEDICI

927

MEDIC

S

928

ASISTENT MEDICAL ȘEF
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

933
941

948
980
994
996
997
997
998
1002
1004
1019
1032
1034
1044

1048
1049

1051

1060
1066
1074
1079
1084
1087

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S
S

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
CU COMPETENŢĂ ÎN
TOMOGRAFIE
COMPUTERIZATĂ
MEDICINĂ DE

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

5

TEHNICIAN DE
RADIOLOGIE ŞI
S
IMAGISTICĂ LICENŢIAT
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ANALIST PROGRAM
INSPECTOR DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
INGINER DE SISTEM
SECRETAR DACTILOGRAF I
SECRETAR
A
M
PERSONAL SANITAR MEDIU DACTILOGRAF
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE - CABINET MEDICAL DENTARĂ DE URGENȚĂ
MEDIC DENTIST
S
MEDICI
STOMATOLOG
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SPITALIZARE DE ZI
25 PATURI
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
Izolare COVID
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
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6

URGENȚĂ
GENERALIST CU
COMPETENȚĂ ÎN UPU
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

1
1

8

7
32
14
2
0.5
0.5
1
4
2
15
13
2
10
153
4
1
5

2
2

9
6
8
5
5
3

1091

ÎNGRIJITOARE

1092

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100
1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1109
1110

1111

1112

1113

1114

1115

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR
Nr. total posturi
AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
G

ÎNGRIJITOARE

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CARDIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GASTROENTEROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET REUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEFROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ENDOCRINOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE GENERALĂ
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROCHIRURGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET NEUROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DERMATO - VENEROLOGICE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET UROLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
GIPSAR MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GIPSAR
CABINET CHIRURGIE MACILO-FACIALĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OFTALMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET ORL
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
CABINET PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
SUPERIOR
GENERALIST
PL
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4
40

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1116

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1117

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1118
1119
1120
1121
1122

1123
1124

1125
1126

1127

1128

1129

1130
1131
1132
1133

1137

1138

1139
1146
1148
1149

1150

S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
CABINET NEUROPSIHIATRIE

ASISTENT MEDICAL
GENERALIST

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET RECUPERARE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
SALA DE GIMNASTICĂ
PROFESOR PRINCIPAL CFM
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PROFESOR CFM
CABINET MEDICINĂ SPORTIVĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ SPORTIVĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET GERIATRIE ȘI GERONTOLOGIE
GERIATRIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
GERONTOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET DE ALERGOLOGIE ȘI IMUNITATE CLINICĂ
ALERGOLOGIE ȘI
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMUNITATE CLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PNEUMOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET HEMATOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PUNCT DE RECOLTARE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
FIȘIER DISPENSAR POLICLINICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
ÎNGRIJITOARE CURĂȚENIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINET CHIRURGIE VASCUILARĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
ALTE STRUCTURI FUNCȚIONALE
BLOC OPERATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR OBSTETRICĂ
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
S
SUPERIOR
GENERALIST
TEHNICIAN SUPERIOR DE
TEHNICIAN SUPERIOR
IMAGISTICĂ, RADIOLOGIE,
DE IMAGISTICĂ,
RADIOTERAPIE ŞI
RADIOLOGIE,
RADIODIAGNOSTIC
ALT PERSONAL SANITAR RADIOTERAPIE ŞI
PRINCIPAL
SSD
SUPERIOR
RADIODIAGNOSTIC
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1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

4

1
47

1
7
2
1

1

1165
1169
1171

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
OBSTETICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
BRANCARDIER
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
UTS
S
MEDICI
MEDIC
Nr. total posturi
STERILIZARE
PL

15
4

1174

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1186

INFIRMIERĂ

1190

INFIRMIERĂ DEBUTANT

1192

BRANCARDIER

1200

ÎNGRIJITOARE

1201

MEDIC PRIMAR

1202

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1

1211

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

9

1212

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

ASISTENT APARATURĂ
MEDICALĂ

1

1213

ÎNGRIJITOARE

1214

FARMACIST ȘEF SECȚIE

1216

FARMACIST PRIMAR

1218

FARMACIST SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REFERENT IA

1229
1231
1232
1233

1234
1235
1236
1238
1239

1241
1242
1247
1248

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi
FARMACIE SPITAL
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

PL

2
3
12
4
2
8
62
1
1

ÎNGRIJITOARE

1
12

FARMACIE

1

FARMACIE

2

FARMACIE

2

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE

11

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL SANITAR MEDIU REFERENT
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BACTERIOLOGIE
MEDIC ȘEF LABORATOR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL ȘEF
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
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2
1
1
20
1
1
1
2
1
6
2
1
5
1
9

1249
1250
1251
1252

1253
1256

LABORATOR ANALIZE MEDICALE - IMUNOSEROLOGIE, CONTAGIOASE ȘI PLANIFICARE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - BIOCHIMIE
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
CHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ

1
1
1
1
4

1
3

1259

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1260

MEDIC PRIMAR

1261
1264

CHIMIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

3

1265

1266

STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL

1

1267

ÎNGRIJITOARE

G

1257

PL

PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
Nr. total posturi
LABORATOR ANALIZE MEDICALE - HEMATOLOGIE
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR
LABORATOR
PL

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

ÎNGRIJITOARE

1
2
7
1
1

1

1

8

Nr. total posturi

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1268

MEDIC ȘEF LABORATOR

S

MEDICI

1272

MEDIC PRIMAR

S

MEDICI

1273

ASISTENT MEDICAL ȘEF

PL

1279

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

PL

1281

RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1
4

1

6

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M

PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL

1

REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL

1

1282

ASISTENT MEDICAL
STATISTICIAN MEDICAL
PRINCIPAL

1283

REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

M

1284

ÎNGRIJITOARE

G

PERSONAL AUXILIAR
SANITAR

Nr. total posturi
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ÎNGRIJITOARE

2

1

17

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - COMPUTER TOMOGRAF - SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE
SPECIALITATE
RADIOLOGIE ȘI
1286
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ
2
RADIOLOGIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

5

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1

1287

MEDIC SPECIALIST

S

1292

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1293

ASISTENT MEDICAL

1294

ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT

1295

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1295

ASISTENT MEDICAL

MEDICI

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
10
Nr. total posturi
LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ - RMN SPITAL ȘI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

1296

1298
1299
1300

1301
1302
1303

1304
1305
1307
1308
1309
1311
1312
1314
1315

PL

RADIOLOGIE ȘI
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ

RADIOLOGIE ȘI
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. total posturi
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ DIAGNOSTICĂ ȘI TERAPEUTICĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
INFIRMIERĂ DEBUTANT
G
SANITAR
INFIRMIERĂ
Nr. total posturi
LABORATOR ENDOSCOPIE BRONŞICĂ
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PNEUMOFIZIOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
LABORATOR DIAGNOSTIC MOLECULAR
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
LABORATOR
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOLOG
S
SUPERIOR
LABORATOR
ALT PERSONAL SANITAR
BIOCHIMIST PRINCIPAL
S
SUPERIOR
LABORATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU LABORATOR
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi

0.5

0.5
1

1
1

2
1
1
4
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
12

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINA LEGALĂ
1316

MEDIC ȘEF SERVICIU
MEDICINA LEGALĂ

S

MEDICI
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MEDICINA LEGALĂ

1

1319
1320
1321

1325
1326
1327
1328
1329

1330

1331
1332

1333

1334

1335
1336

1337
1339

1340
1341
1343

1344
1345
1346
1348
1349
1352
1355
1356

MEDIC PRIMAR
FARMACIST PRIMAR
MEDICINA LEGALĂ
CHIMIST PRNCIPAL
MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL MEDICINA
LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
MEDICINA LEGALĂ
REGISTRATOR MEDICAL

S
S
S

MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

MEDICINA LEGALĂ
FARMACIST MEDICINA
LEGALĂ
CHIMIST MEDICINA
LEGALĂ

PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICINA LEGALĂ
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
PERSONAL AUXILIAR
BRANCARDIER
G
SANITAR
BRANCARDIER
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT CITOLOGIE
BIOLOG PRINCIPAL
ALT PERSONAL SANITAR
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
SUPERIOR
BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ASISTENT MEDICAL
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - COMPARTIMENT HISTOPATOLOGIE
ANATOMIE
ASISTENT COORDONATOR
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU FARMACIE
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
INGRIJITOARE
Nr. total posturi
SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - PROSECTURA
MEDIC ȘEF SERVICIU
ANATOMIE
ANATOMIE PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
MEDIC PRIMAR ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
S
MEDICI
PATOLOGICĂ
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL ANATOMIE
ANATOMIE
PATOLOGICĂ
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICĂ
REGISTRATOR MEDICAL
ANATOMIE
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICAĂ
ANATOMIE
AUTOPSIER DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU PATOLOGICA
Nr. total posturi
SERVICIUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE
MEDIC ȘEF SERVICIU
S
MEDICI
EPIDEMIOLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU IGIENĂ
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D.
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
AGENT D.D.D. DEBUTANT
G
SANITAR
AGENT D.D.D.
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
MUNCITOR
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
NECALIFICAT
Nr. total posturi
CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ
PL
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3
1
1

4
1
1
1
1
14

1

1
1
3

1

1

1
1
4

1
2

1
1
2
7
1
1
1
2
1
3
3
1
13

1357

MEDIC SPECIALIST
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PL

1361

MEDIC PRIMAR

1362

PSIHOLOG PRACTICANT
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

Nr. total posturi
CABINET MEDICINA MUNCII
S
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
S
SUPERIOR

1358
1359

1364

1367

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

1368

REGISTRATOR MEDICAL

1366
1367

1369

1370

1371

1372

1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380

1381
1383
1384
1385

S

M

MEDICI

MEDICINĂ DE FAMILIE
COMPETENŢĂ
PLANIFICARE
MEDICALĂ

PERSONAL SANITAR MEDIU OCROTIRE
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL

1
1
3

MEDICINA MUNCII

PSIHOLOG
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISTCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET BOLI INFECȚIOASE
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE
ASISTENT MEDICAL
S
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENT MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (EDUCAȚIE SPECIFICĂ)
STATISCIAN MEDICAL
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU STATISCIAN MEDICAL
Nr. total posturi
CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (PICIOR DIABETIC)
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULȚI CU STAȚIONARE DE ZI - 35 LOCURI
MEDIC COORDONATOR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PSIHIATRIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PSIHIATRIE
ALT PERSONAL SANITAR
PSIHOLOG
S
SUPERIOR
PSIHOLOG
ALT PERSONAL SANITAR
ASISTENT SOCIAL
S
SUPERIOR
ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ COPII
PSIHIATRIE
MEDIC ȘEF CSM
S
MEDICI
PEDIATRICA
PSIHIATRIE
MEDIC PRIMAR
S
MEDICI
PEDIATRICA
NEUROLOGIE
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRICĂ
PSIHIATRIE
MEDIC REZIDENT AN V
S
MEDICI
PEDIATRICA
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1

2
1
2
5

2
0.5
0.5
1
4

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
2
1
1

S

ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

PL

PERSONAL SANITAR MEDIU

PL
M

PERSONAL SANITAR MEDIU
PERSONAL SANITAR MEDIU

1398
1399
1401
1402

MEDIC ȘEF DISPENSAR TBC
MEDIC PRIMAR
MEDIC SPECIALIST
MEDIC REZIDENT AN II

S
S
S
S

1403

BIOLOG PRINCIPAL

S

1404

ASISTENT COORDONATOR
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1386

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1387

PSIHOLOG SPECIALIST
ASISTENT SOCIAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL

S

1388
1390
1391
1392
1393
1394
1395

1396

1397

1411

1412
1415
1416
1417

1418
1419
1420
1421
1422
1423

1424

1425

PSIHOLOG

1

PSIHOLOG

1

ASISTENT SOCIAL
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
REGISTRATOR
REGISTRATOR
MEDICAL

1

PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOFIZIOLOGIE
PNEUMOLOGIE

1
1
2
1

BIOLOG
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1

M

2
1
1
1

PERSONAL SANITAR MEDIU
1
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
1
15
Nr. total posturi
COMPARTIMENT ERGOTERAPIE
1
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU ASISTENT MEDICAL
1
Nr. total posturi
COMPARTIMENT RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE (BAZA DE TRATAMENT)
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
1
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
1
Nr. total posturi
DISPENSAR TBC

PL

MEDICI
MEDICI
MEDICI
MEDICI
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR
ALT PERSONAL SANITAR
SUPERIOR

ASISTENT APARATURĂ
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICALĂ
ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
Nr. total posturi
CENTRU DE SĂNĂTATE MULTIFUNCŢIONAL OCNA MUREŞ
SPITALIZARE DE ZI
20 PATURI
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
MEDICINĂ INTERNĂ
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
PEDIATRIE
OBSTETRICA
MEDIC SPECIALIST
S
MEDICI
GINECOLOGIE
ASISTENT
MEDICAL
ASISTENT COORDONATOR
S
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
DEBUTANT
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
PERSONAL AUXILIAR
ÎNGRIJITOARE
G
SANITAR
ÎNGRIJITOARE
CABINETE MEDICALE
CABINET MEDICINĂ INTERNĂ
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET PEDIATRIE
ASISTENT MEDICAL
ASIST MED
DEBUTANT
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
CABINET OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

PL
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1
7

1
3
1
1
20

1
1
1
1
1
1

1

1

1438

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi
SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
ALT PERSONAL CU STUDII JURIST/ECONOMIST/ING
ȘEF SERVICIU
S
SUPERIOARE
INER/SOCIOLOG
MEDIC
S
MEDICI
MEDICINĂ GENERALĂ
REFERENT DE
ALT PERSONAL SANITAR
SPECIALITATE GRADUL IA
S
SUPERIOR
ŞTIINŢE ECONOMICE
ŞTIINŢE
REFERENT DE
ALT PERSONAL SANITAR ECONOMICE/JURIDICE/
SPECIALITATE GRADUL I
S
SUPERIOR
SOCIALE
REFERENT DE
ALT PERSONAL SANITAR ASISTENTĂ MEDICALĂ
SPECIALITATE GRADUL I
S
SUPERIOR
GENERALIST
ALT PERSONAL SANITAR
CONSILIER GRADUL IA
S
SUPERIOR
ŞTIINŢE ECONOMICE
ALT PERSONAL CU STUDII
CONSILIER GRADUL I
S
SUPERIOARE
CONSILIER JURIDIC
Nr. total posturi
COMPARTIMENT DE INTERNĂRI - INFORMAȚII
REGISTRATOR MEDICAL
REGISTRATOR
PRINCIPAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
REGISTRATOR
REGISTRATOR MEDICAL
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
DIETETICA
ASISTENT MEDICAL
ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST

1439

ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL COORDONATOR

1426

1427
1428
1429

1431
1432
1433
1434

1436
1437

ASISTENT MEDICAL

ASISTENT MEDICAL
PL
PERSONAL SANITAR MEDIU GENERALIST
Nr. total posturi

1
9

1
1
1

2
1
1
1
8

2
1
3

1

1
2

COMPARTIMENT RELIGIOS
1440

PREOT I

S

ALT PERSONAL CU STUDII
SUPERIOARE
Nr. total posturi

GARDEROBĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
Nr. total posturi

PREOT

1
1

GARDEROBIER

3
3

1443

GARDEROBIER

1444

SPĂLĂTOREASĂ CU
GESTIUNE

1454

SPĂLĂTOREASĂ

1455

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
REFERENT IA
REFERENT CASIER IA

1

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
REFERENT I A
REGISTRATOR MEDICAL
PRINCIPAL

1

SPĂLĂTORIE

1461
1462
1463

1464
1465
1466
1467
1468

PERSONAL AUXILIAR
M
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
PERSONAL AUXILIAR
G
SANITAR
SPĂLĂTOREASĂ
Nr. total posturi
B. STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL
SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE
S
TESA
ECONOMIST
S
TESA
ECONOMIST
M
TESA
CONTABIL
M
TESA
CASIER
Nr. total posturi
SERVICIUL INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ MEDICALĂ
ANALIST
S
TESA
PROGRAMATOR
S

TESA

S
M

TESA
PERSONAL MEDIU

M

INGINER DE SISTEM

ANALIST
REFERENT
REGISTRATOR
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
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1
10
11

6
1
1
9

1
1
1
1

1469

1470
1475
1477

REGISTRATOR MEDICAL
DEBUTANT

REGISTRATOR
M
PERSONAL SANITAR MEDIU MEDICAL
Nr. total posturi
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE ȘI TRANSPORT
S
TESA
INGINER/ECONOMIST

ȘEF SERVICIU
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

S

TESA

S

TESA

ECONOMIST
ECONOMIST/INGINER/J
URIST

Nr. total posturi
1478
1479
1481

1483
1486
1487

1488

1493

1495
1496
1497

1498

MAGAZIE
M
TESA
ȘEF DEPOZIT I
M
TESA
MAGAZIONER
M
MUNCITORI
MANIPULANT BUNURI
Nr. total posturi
CONDUCĂTORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITORI
CONDUCATORI AUTO
Nr. total posturi
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI RELATII CU PUBLICUL
ȘEF SERVICIU
S
TESA
ECONOMIST
RESURSE UMANE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
RELAȚII CU PUBLICUL ȘI CONSILIERE
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
S
TESA
ECONOMIST
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL II
S
TESA
ECONOMIST/SOCIOLOG
SOCIOLOG
S
TESA
SOCIOLOG
Nr. total posturi
ȘEF DEPOZIT I
MAGAZIONER
MANIPULANT BUNURI

ȘEF SERVICIU

1500

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA
INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL IA

1501
1502
1503

INSPECTOR DE
SPECIALITATE GRADUL I
ARHIVAR IA
ARHIVAR DEBUTANT

1499

1504
1510
1513
1515
1522
1523
1524
1525
1526
1528
1533

1534
1535

SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM
JURIST/ECONOMIST/ING
S
TESA
INER
TEHNIC ADMINISTRATIV ȘI PSM

1
5
2
8
1
1
2
4
2
3
1
6
1

5

2
1
1
10

1

S

TESA

INGINER

1

S

TESA

ECONOMIST

1

TESA
INGINER
TESA
ARHIVAR
TESA
ARHIVAR
MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI
MUNCITOR CALIFICAT I
M
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
ELECTRICIAN
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
INSTALATOR
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
MECANIC
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITOR CALIFICAT IV
G
MUNCITORI
FOCHIST
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
ZUGRAV
MUNCITOR CALIFICAT I
G
MUNCITORI
TÂMPLAR
CENTRALA TELEFONICĂ
MUNCITOR CALIFICAT III
G
MUNCITORI
TELEFONISTĂ
MUNCITOR SPAȚII VERZI
MUNCITOR NECALIFICAT I
G
MUNCITORI
ACTIVITATE DE ÎNTREȚINERE REVIZIE TEHNICĂ ASCENSOARE
MUNCITOR CALIFICAT II
G
MUNCITORI
LIFTIERA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT CONFECȚIONARE, REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE INVENTAR MOALE
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT III

1
6

S
M
M

G
G

MUNCITORI
MUNCITORI
Nr. total posturi
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CROITOR
CROITOR

1
1
1
1
6
3
2
7
1
1
1
1
2
5
36

1
1
2

COMPARTIMENT JURIDIC
1537

CONSILIER JURIDIC
GRADUL IA

1539

AUDITOR GRADUL IA

1546
1547
1552
1555
1556

MUNCITOR CALIFICAT I
MUNCITOR CALIFICAT II
MUNCITOR CALIFICAT III
MUNCITOR CALIFICAT IV
MUNCITOR NECALIFICAT I

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

S

TESA
Nr. total posturi
COMPARTIMENT AUDIT
S
TESA
Nr. total posturi
BLOCUL ALIMENTAR
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
G
MUNCITORI
Nr. total posturi
TOTAL POSTURI UNITATE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
VASILE BUMBU
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JURIST

2
2

AUDITOR

2
2

BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
BUCĂTAR
NECALIFICAT

7
1
5
3
1
17
1556

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea
a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. f şi art. 485 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1
ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor
publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobată prin
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se desemnează domnii consilieri judeţeni Marcel SIMION şi Laurenţiu
CRIŞAN în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale secretarului general al judeţului Alba, pe anul 2020.
Art. 2. Membrii desemnaţi în Comisia de evaluare işi vor desfăşura activitatea în
conformitate cu Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată
începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii
funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020,
aprobată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba și consilierii judeţeni desemnaţi la art. 1,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, secretarului general al judeţului Alba,
persoanelor nominalizate şi Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
VASILE BUMBU

Înregistrat cu nr. 16
Alba Iulia, 19 ianuarie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1397/19 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectului de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în
vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale secretarului general al judeţului Alba

I. Expunere de motive
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici prin
compararea gradului şi modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de
performanţă stabilite, cu rezultatele obţinute în mod efeciv de către funcţionarul public pe
parcursul unui an calendaristic.
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului se
realizează anual, în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru activitatea desfăşurată în anul
precedent, de către o comisie de evaluare.
Comisia de evaluare este formată din preşedintele consiliului judeţean şi doi consilieri
judeţeni desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului judeţean. În
vederea constituirii comisiei de evaluare a secretarului general al judeţului Alba se impune
adoptarea hotărârii privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în această comisie.
II. Descrierea situaţiei actuale
Funcţia publică de secretar general al judeţului, prevăzută în statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliul Judeţean Alba nr. 183 din 13 august 2020 privind aprobarea modificării
Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, este ocupată pe
perioadă nedeterminată.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. f, art. 475 şi art. 485 alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1
ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor
publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, aprobată prin
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 16 din 19 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte
Ion Dumitrel

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1400/19 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharia SUCIU - şef birou

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a
performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 16/19 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în vederea
constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului
general al judeţului Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Biroul resurse umane
Nr.
Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri judeţeni în
vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale secretarului general al judeţului Alba

Conform art. 173 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul județean îndeplinește:
“atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor
autonome de interes judeţean”.
În conformitate cu prevederile art. 485 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare “(1)Evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face anual.
(2)Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici de execuţie şi a funcţionarilor publici de conducere reprezintă aprecierea obiectivă a
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului şi
a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu
rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul public.
…
(5)Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie
de evaluare formată din … preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri … judeţeni, desemnaţi
în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului … judeţean, ….”
Conform Metodologiei pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată
începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii
funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020,
aprobată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare: „(4)În realizarea evaluării prevăzute la alin. (1), calitatea de evaluator este
exercitată de către:
…
e)membrii comisiei pentru evaluarea secretarilor generali ai unităţii administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
…
(6)Comisia prevăzută la alin. (4) lit. e) se constituie prin dispoziţia primarului, respectiv
a preşedintelui consiliului judeţean, pe baza propunerilor/nominalizării consiliului local,
respectiv consiliului judeţean.
...”
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind desemnarea a doi
consilieri judeţeni în vederea constituirii Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale secretarului general al judeţului Alba.

ŞEF BIROU,
Horaţiu Zaharia Suciu
Întocmit,
Niculina
Haţegan

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „extraordinară” în luna octombrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Alba;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 318/29 decembrie 2020 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului TODOSIU Beniamin;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 323/29 decembrie 2020 privind constatarea
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier judeţean al
domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe;
- Încheierii nr. 19/CC/F/ 2021 pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 45/107/ 2021
în şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 2021;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. 2 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art.
124-127 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba, astfel:
a.) În cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete,
dezvoltare rurală, prognoze şi strategii
 încetează calitatea de membru deţinută de domnul MATIEŞ Călin-Gheorghe din
partea Partidului Social Democrat, ca urmare încetării de drept a mandatului de consilier
judeţean înainte de expirarea duratei normale;
se nominalizează în calitatea de membru domnul consilier judeţean OŢOIU Marcel
din partea Partidului Social Democrat, care ocupă locul devenit vacant ca urmare a încetării
mandatului domnului Matieş Călin-Gheorghe;
b.) În cadrul Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială,
evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
 încetează calitatea de membru deţinută de domnul TODOSIU Beniamin din partea
Alianţei USR PLUS - Partidul Uniunea Salvaţi România, ca urmare încetării de drept a
mandatului de consilier judeţean înainte de expirarea duratei normale;
se nominalizează în calitatea de membru domnul consilier judeţean IONELE TraianMihai din partea Alianţei USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, care ocupă
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului domnului Todosiu Beniamin.
Art. 2. Componența comisiilor de specialitate, ca urmare a modificărilor efectuate
conform art. 1 va fi următoarea:
Comisia 1 Comisia dezvoltare economică, bugete,
dezvoltare rurală, prognoze şi strategii
PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 0, PMP - 1
BARSTAN Filofteia
- PMP

CHIRIAC Raul Dumitru
- PNL
COMŞA Cătălin-Răzvan
- PNL
HĂRĂGUŞ Silvia-Alina
- PNL
OŢOIU Marcel
- PSD
Comisia 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi
lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 1, PMP - 0
ALBANI-ROCCHETTI Simone - PNL
BĂLĂU Teodora-Adela
- PNL
CREŢU Simion
- PNL
DAVID Mihail
- PLUS
DRAGOSIN Petru-Romi
- PSD
Comisia 3 Comisia juridică, administrație publică locală,
etică și apărarea ordinii publice
PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP- 0
CRIŞAN Laurenţiu
- PSD
ITU Simona
- PNL
PONORAN Tudor
- PNL
ROF Marius-Nicolae
- USR
SIMION Marcel
- PNL
Comisia 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și sport
PNL - 3, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 0, PMP - 1
BARB Cristian
- PNL
CHERECHEŞ Ioan Dan
- PNL
DĂRĂMUŞ Eugenia-Marcela
- PSD
MOCAN Maria- Mirela
- PNL
TRÎMBIŢAŞ Petronela-Camelia - PMP
Comisia 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională,
turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
PNL - 3, PSD - 1, USR - 1, PLUS - 0, PMP - 0
CETERAŞ Marius-Nicolae
- PNL
MUREŞAN Corneliu
- PSD
NEGRUŢIU Adrian-Emil
- PNL
NEMEŞ Gheorghe-Claudiu
- USR
TĂTAR Virgil
- PNL
Comisia 6 Comisia sănătate, protecție socială,
evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
PNL - 2, PSD - 1, USR - 0, PLUS - 1, PMP - 1
BESOI Laurenţiu-Marian
- PMP
IONELE Traian-Mihai
- PLUS
MATEI Ioan
- PSD
STĂNESCU Vasile
- PNL
UŢIU Ioan
- PNL
Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie
2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba rămân
nemodificate.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
persoanelor nominalizate la art. 1, comisiilor de specialitate organizate, direcţiilor, serviciilor și
birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, precum și
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 17
Alba Iulia, 20 ianuarie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1452/20 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate
ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30
octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba

I. Expunere de motive
În data de 27 septembrie 2020, au avut loc alegerile locale pentru alegerea Preşedintelui
Consiliului Judeţean Alba şi a membrilor Consiliului Judeţean Alba, pentru mandatul 2020 2024.
Potrivit art. 177 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii
privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, mandatul consiliului judeţean se
exercită de la data la care consiliul judeţean este legal constituit până la data la care consiliul
judeţean nou-ales este legal constituit şi poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război
sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege.
Conform prevederilor art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
„După constituire, consiliul judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean.
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni.
Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea
acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui
grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se
stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul judeţean, cu respectarea
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 a fost aprobată
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba.
Au fost organizate un număr de 6 comisii de specialitate, fiecare având un număr de 5
membri consilieri judeţeni, pe următoarele domenii de activitate, după cum urmează:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism,
investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri
și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 318/29 decembrie 2020 a fost constatată
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al
domnului TODOSIU Beniamin, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 323/29
decembrie 2020 a fost constatată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe.
Tribunalul Alba prin Încheierea nr. 19/CC/F/ 2021 pronunţată în dosarul nr. 45/107/
2021 în şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 2021 a validat mandatele supleanţilor Oţoiu
Marcel din partea Partidului Social Democrat şi Ionele Traian-Mihai din partea Alianţei USR
PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate.
Cei 2 consilieri judeţeni ai căror mandate au fost validate de Tribunalul Alba au fost
invitaţi să participe la şedinţa „ordinară” a Consiliului Judeţean Alba din data de 28 ianuarie
2021 pentru a depune Jurământul de credinţă.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
IV. Baza legală
art. 173 alin. 2 lit. f şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 124-127 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
În cadrul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete,
dezvoltare rurală, prognoze şi strategii
 încetează calitatea de membru deţinută de domnul MATIEŞ Călin-Gheorghe din
partea Partidului Social Democrat, ca urmare încetării de drept a mandatului de consilier
judeţean înainte de expirarea duratei normale;
se nominalizează în calitatea de membru domnul consilier judeţean OŢOIU Marcel
din partea Partidului Social Democrat, care ocupă locul devenit vacant ca urmare a încetării
mandatului domnului Matieş Călin-Gheorghe;

În cadrul Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa
persoanelor şi situaţii de urgenţă
 încetează calitatea de membru deţinută de domnul TODOSIU Beniamin din partea
Alianţei USR PLUS - Partidul Uniunea Salvaţi România, ca urmare încetării de drept a
mandatului de consilier judeţean înainte de expirarea duratei normale;
se nominalizează în calitatea de membru domnul consilier judeţean IONELE TraianMihai din partea Alianţei USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, care ocupă
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului domnului Todosiu Beniamin.
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 17 din 20 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1453/20 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30 octombrie 2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 21 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 17/20 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 1581/21 ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 253/30
octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba
După şedinţa de constituire din 20 octombrie 2020, Consiliul Judeţean Alba s-a întrunit în
şedinţă extraordinară în data de 30 octombrie 2020, în care a adoptat Hotărârea nr. 253 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Alba.
Din componenţa Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete,
dezvoltare rurală, prognoze şi strategii a făcut parte în calitate de membru, domnul MATIEŞ
Călin-Gheorghe din partea Partidului Social Democrat, iar din componenţa Comisiei de
specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă
a făcut parte în calitate de membru, TODOSIU Beniamin din partea Alianţei USR PLUS Partidul Uniunea Salvaţi România.
Celor doi consilieri judeţeni menţionaţi mai sus, le-a încetat de drept mandatul de
consilier judeţean înainte de expirarea duratei normale, deoarece în urma alegerilor parlamentare
din data de 6 decembrie 2020, domnul MATIEŞ Călin-Gheorghe a fost ales în funcţia de
demnitate publică de senator, iar domnul TODOSIU Beniamin a fost ales în funcţia de demnitate
publică de deputat, dânşii optând pentru funcţia de demnitate publică, fiecare.
În acest sens, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 318/29 decembrie
2020, s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de
consilier judeţean al domnului TODOSIU Beniamin, iar prin adoptarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Alba nr. 323/29 decembrie 2020, s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe.
În conformitate cu art. 124 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că: ”Operaţiunile desfăşurate în cadrul
procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot
organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei
comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri
independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului
local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor
unei comisii este întotdeauna impar” și ale prevederilor alin. 4 al art. 182 din același act
normativ, potrivit cărora ”Dispoziţiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140 alin. (2) şi (3),
precum şi ale art. 141 se aplică în mod corespunzător”, se impune nominalizarea a câte unui
supleant în calitate de membru al Comisiei de specialitate nr. 1, respectiv al Comisiei de
specialitate nr. 6.
În şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean Alba din 20 octombrie 2020, domnul
Secretar general al Judeţului Alba a prezentat Încheierea civilă nr. 970/CC/F/16.10 2020
pronunţată de Tribunalul Alba în dosarul nr. 3216/107/2020 prin care a fost validat mandatul
supleanților cu ocazia alegerii autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27
septembrie 2020, iar ca urmare a Încheierii nr. 19/CC/F/ 2021 pronunţată de Tribunalul Alba în
dosarul nr. 45/107/ 2021 în şedinţa Camerei de consiliu din 15 ianuarie 2021, au fost validaţi în
funcţia de consilier judeţean domnii OŢOIU Marcel din partea Partidului Social Democrat, care
ocupă locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului domnului Matieş Călin-Gheorghe şi
IONELE Traian-Mihai din partea Alianţei USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi

Solidaritate, care ocupă locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului domnului Todosiu
Beniamin, cei doi urmând să depună Jurământul de credinţă în faţa Consiliului Județean Alba.
Prin urmare, se impune modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Județean Alba nr. 1 şi nr. 6, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean
Alba, în sensul că domnul consilier judeţean OŢOIU Marcel din partea Partidului Social
Democrat, va ocupa locul devenit vacant în Comisia de specialitate nr. 1, ca urmare a încetării
mandatului domnului MATIEŞ Călin-Gheorghe, iar domnul consilier judeţean IONELE TraianMihai din partea din partea Alianţei USR PLUS - Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, va
ocupa locul devenit vacant în Comisia de specialitate nr. 6, ca urmare a încetării mandatului
domnului TODOSIU Beniamin.
Din considerentele şi pentru motivele la care am făcut trimitere în prezentul raport de
specialitate, susţinem că Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea componenţei comisiilor
de specialitate ale Consiliului Județean Alba, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba
nr. 253/30 octombrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Alba, înregistrat cu nr. 17/20 ianuarie 2021, conţine cerinţele de legalitate pentru a fi
iniţiat şi propunem aprobarea acestuia în forma prezentată de iniţiator.
DIRECTOR EXECUTIV
Liliana NEGRUŢ

Întocmit,
Viorel LUCULESCU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/
21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna
Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea
implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă ,,ordinară’’ în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.
4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș,
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- adresa UAT - Oraşul Ocna Mureş nr. 459 din 14 ianuarie 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1116 din 15 ianuarie 2021;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 46154 din 17 decembrie
2020, prin care se comunică UAT - Ocna Mureș Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare
nr. 3155/01.11.2018, pentru Proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” al beneficiarului Parteneriatul dintre UAT - Oraşul Ocna Mureș,
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, reprezentat de UAT Orașul Ocna Mureș, cod SMIS 116475,PI 3.1B ;
Ţinând cont de prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea MedicoSocială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea
implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna
Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială-Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 154 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în
vederea finanțării acestuia în cadrul în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în

sectorul
locuințelor,
Operațiunea
BClădiri
publice,
Apel
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123 din 18 iunie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,faza Proiect Tehnic, a Devizului General și a
Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.14.364/21.09.2017 încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementări proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178 din 13 august 2020 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 3 din 13 august 2020 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;
- Contractului de finanțare nr. 3155/01.11.2018 încheiat între Agenția pentru Dezvoltare
Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul dintre UAT - Orașul Ocna
Mureș, UAT - Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna
Mureș, reprezentat de UAT Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat, pentru implementarea
proiectului cod SMIS 116475 - Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș;
- Actul Adițional nr. 1 la Contactul de finanțare nr. 3155 din 1 noiembrie 2018, nr. ADR
Centru 46101 din 16 decembrie 2020, pentru Proiectul „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” beneficiar Parteneriatul dintre UAT - Orașul Ocna
Mureș, UAT - Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna
Mureș, reprezentat de UAT Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c 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;
- 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 Actul Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din
21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș – lider de proiect, Unitatea Medico-Socială
Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr. 273 din data de 8 septembrie 2017 în vederea
implementării Proiectului ,,Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, conform anexei - parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Se împuterniceşte Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel,
să semneze documentele aferente proiectului care decurg din calitatea de partener în proiect a
UAT - Judeţul Alba.

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei 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, Consiliului local
al oraşului Ocna Mureş, Primarului orașului Ocna Mureș, Spitalului Județean de Urgență Alba
Iulia, Unității Medico-Sociale Ocna Mureș, Direcției juridică și administrație publică, Direcţiei
dezvoltare şi bugete, Serviciului accesare și coordonare proiecte din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 18
Alba Iulia, 20 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
Direcţiei dezvoltare şi bugete – Serviciul accesare şi coordonare proiecte din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, către următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare
rurală, prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

Anexa la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 18/19 ianuarie 2021

ACT ADIŢIONAL nr. 4
la Acordul de Parteneriat nr. 14364/21.09.2017
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 147/30 august 2017 privind
aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea Proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind
aprobarea Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul
locuințelor,
Operațiunea
BClădiri
publice,
Apel
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 92/31 mai 2018 privind
aprobarea Actului adițional nr. 1/25 mai 2018 la Acordul de parteneriat aferent Proiectului
„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 1 din 25 mai 2018 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 35/27 februarie 2020
privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21 septembrie
2017 și a contribuției proprii în proiect aferent Proiectului „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 46/10 martie 2020 privind
actualizarea Devizului General pentru proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 123 din 18 iunie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,faza Proiect Tehnic, a Devizului General și a
Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21 septembrie 2017 încheiat între
UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementări proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI ;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 126 /30 iulie 2020 privind
aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21 septembrie 2017 și a

contribuției proprii în proiect aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178 din 13 august 2020 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 3 din 13 august 2020 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017, în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Ocna Mureș nr. 214 /22 decembrie 2020
privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr.14.364/21.09.2017, și a
contribuției proprii în proiect aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”;
- Contractul de finanțare nr. 3155/01.11.2018 încheiat între ADR Centru și Parteneriatul
dintre UAT - Orașul Ocna Mureș, UAT - Județul Alba, Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea
Medico-Socială Ocna Mureș pentru implementarea Proiectului cod SMIS 116475 - Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, în cadrul Programului
Operațional Regional Apel: POR/97/3/1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale,
clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri
energetice mari;
- Adresa ADR Centru nr. 46154/17 decembrie 2020, referitor la Actul Adițional nr. 1 la
Contactul de finanțare nr. 3155 din 1 noiembrie 2018, nr. ADR Centru 46101 din 16 decembrie
2020, pentru proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș” beneficiar Parteneriatul dintre UAT - Orașul Ocna Mureș, UAT - Județul Alba,
Spitalul de Urgență Alba Iulia și Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, reprezentat de UAT Ocna Mureș, în calitate de lider de parteneriat;
Părţile semnatare ale acordului de parteneriat :
1. ORAŞUL OCNA MUREŞ, cu sediul în Ocna Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 27, judeţul
Alba, codul fiscal 4563228, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), prin reprezentant
legal primar VINŢELER Silviu
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată1:
RO94TREZ0045006XXX001319- ( urmează a se indica şi altul dacă este cazul).
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare2:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud
Conturile pentru cererile de plată și cererile de rambursare se vor deschide în momentul semnării
contractului de finanțare
2. UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREŞ, aflată în subordinea Consiliului
local al oraşului Ocna Mureş, cu sediul în oraşul Ocna Mureş, str. Axente Sever, nr. 43A, judeţul
Alba, codul fiscal 16054066 având calitatea de Partener 2, prin reprezentant legal domnul
ORGA Ciprian-Viorel, în calitate de director
Contul de disponibilităţi codul IBAN RO 15 TREZ 0042 1G33 1300 XXXX
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Aiud
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare3:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Aiud

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
3
Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
2

3. UAT JUDEȚUL ALBA, cu sediul în municipiul Alba Iulia, P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr.
1, judeţul Alba codul fiscal 4562583 având calitatea de Partener 3, prin reprezentant legal
domnul DUMITREL Ion, în calitate de preşedinte
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată:
RO37TREZ24A660601550113X
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia
4. SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA, aflat în subordinea Consiliului
Judeţean Alba cu sediul în municipiul Alba Iulia, bld. Revoluţiei, nr. 23, judeţul Alba codul
fiscal 4613342 având calitatea de Partener 4, prin reprezentant legal doamna MÎRZA SimonaDiana, în calitate de manager,
Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de
plată: RO11TREZ00221F401600XXXX
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Alba Iulia
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de
rambursare:………
Denumirea/adresa unităţii Trezoreriei Statului : Trezoreria Municipiului Alba Iulia
în baza prevederilor art. 11 alin. 2 din Acord, am convenit de comun acord să încheiem
prezentul Act Adiţional la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, după cum urmează:
I. Se modifică art. 3 alin. 2 din Acordul de parteneriat cu privire la contribuția la
co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, după cum urmează :
Lider de parteneriat
(Partener 1)
UAT Orașul Ocna
Mureș
Partener 2 – Unitatea
Medico- Socială Ocna
Mureș

Partener 3UAT Județul Alba

Partener 4
Spitalul Județean de
Urgență
Alba Iulia

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile – 87.170,27 lei,
(respectiv 2,00% )inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 2.590.480,45 lei,
(respectiv 79,82%) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului-2.677.650,72
lei (respectiv 35,38 %) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv TVA –
0,00 lei-(respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv TVA0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectuluiinclusiv TVA-0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- 0,00 lei,
(respectiv 0,00 %) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- 654.922,27 lei,
(respectiv, 20,18%) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului- 654.922,27 lei,
(respectiv 8,44 %.) inclusiv TVA
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile- inclusiv
TVA – 0,00 lei-(respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile- inclusiv
TVA- 0,00 lei- (respectiv 0%)
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectuluiinclusiv TVA-0,00 lei-(respectiv 0%)

II. Se modifică art. 3 alin. 1 din Acordul de parteneriat cu privire la activitățile
ulterioare semnării contractului de finanțare, în sarcina Partenerului 3 - UAT Județul Alba,
punctul 5- Execuție lucrări de reabilitare energetică și conexe după cum urmează:

„UAT - Județul Alba va asigura cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului
prevăzut la alin. 2 , respectiv suma de 654.922,27 lei, transferând sumele aferente liderului de
parteneriat, UAT Orașul Ocna Mureș, care va gestiona direct fluxurile financiare în conformitate
cu reglementările legale în vigoare.”
III. Celelalte clauze din cuprinsul acordului rămân nemodificate.
Părţile au înţeles să încheie prezentul act adiţional în 4 (patru) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.
Conţine un nr. de ….. file.
Semnături
Lider de
parteneriat
(Partener1)
Partener 2

Partener 3

Partener 4

VINŢELER Silviu
Primar
Oraşul Ocna Mureş
ORGA Ciprian-Viorel
Director
Unitatea Medico-socială Ocna
Mureş
DUMITREL Ion
Preşedinte
Consiliul Judeţean Alba
MÎRZA Simona-Diana
Manager
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba
Iulia

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

Semnătura

Data şi locul
semnării

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1478/19 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de
parteneriat nr. 14364/ 21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul
de parteneriat nr. 14364/ 21.09.2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea
Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
II. Descrierea situaţiei actuale
Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017 a fost semnat de
partenerii implicați în proiect la data de 24.08.2020. În urma Solicitării de clarificări de la ADR
Centru nr. 42661/25.11.2020, referitor la Actul adițional aferent contractului de finanțare nr.
3155 din 01.11.2018, în vederea corelării Bugetului proiectului cu Acordul de parteneriat, se
impune modificarea Acordului de parteneriat prin Actul Adițional nr. 4, cu privire la
cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, în conformitate cu prevederile Actului Adițional
nr.1 la contractul de finanțare.
Astfel, în cazul UAT Județul Alba, în calitate de partener 3: se diminuează valoarea
contribuției la valoarea totală a proiectului de la suma de 672.356,32 lei, la suma de 654.922,27
lei, respectiv cu diferența de 17.434,05 lei.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 privind aprobarea
Acordul de parteneriat care va fi încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea MedicoSocială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea
implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna
Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 153 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 1 din 25.05.2018 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017 încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială-Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice,
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 154 din 31 mai 2018 privind aprobarea
Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în
vederea finanțării acestuia în cadrul în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa
prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul
locuințelor,
Operațiunea
BClădiri
publice,
Apel
de
proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și a cheltuielilor legate de proiect, Cod SMIS 116475;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 123 din 18 iunie 2020 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice în
clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”,faza Proiect Tehnic, a Devizului General și a
Actului Adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr.14.364/21.09.2017 încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul
Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea implementări proiectului „Creșterea eficienței
energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1.Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile, în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Apel de proiecte
POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 178 din 13 august 2020 privind aprobarea
Actului Adițional nr. 3 din 13 august 2020 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Alba nr. 273 din 8 septembrie 2017 în vederea implementării proiectului „Creșterea
eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020;
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. d și lit. e, art. 173 alin. 3 lit. f, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173 alin.
7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 35 şi 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;
- 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.
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
VI. Impactul financiar asupra bugetului
În vederea realizării obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, în cadrul proiectului POR cod SMIS 116475, contribuția
UAT - Județul Alba la valoarea totală a proiectului se diminuează cu 17.434,05 lei, de la suma de
672.356,32 lei la suma de 654.922,27 lei.
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Semnarea actului adițional nr.4 la Acordul de parteneriat nr. 14364 din 21 septembrie
2017 încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico Socială Ocna Mureș, UAT
Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia în vederea implementării proiectului
„Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”.

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de
președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni, în
condițiile legii, a fost inițiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 18/20 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1479/19 ianuarie 2021

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia dezvoltare şi bugete
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Serviciul accesare coordonare proiecte
Doamnei Lenica BUCUR – şef serviciu
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/
21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico-Socială Ocna
Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea
implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 18/20 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.
4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/21.09.2017, încheiat între UAT - Oraşul Ocna Mureș,
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, în vederea implementării Proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
- adresa UAT - Oraşul Ocna Mureş nr. 459 din 14 ianuarie 2021, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1116 din 15 ianuarie 2021;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru nr. 46154 din 17 decembrie
2020, prin care se comunică UAT - Ocna Mureș Actul adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare
nr. 3155/01.11.2018, pentru Proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș” al beneficiarului Parteneriatul dintre UAT - Oraşul Ocna Mureș,
Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, UAT - Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba
Iulia, reprezentat de UAT Orașul Ocna Mureș, cod SMIS 116475,PI 3.1B
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Direcția dezvoltare și bugete
Serviciul accesare și coordonare proiecte
Nr. …../ ……ianuarie 2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.4 la Acordul de
parteneriat nr. 14.364/ 21.09.2017, încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în
vederea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
Orășenesc Ocna Mureș”
în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Obiectivul general al investiţiei „Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului
orășenesc Ocna Mureș” vizează reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor
energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv
reducerea consumului anual specific de căldură și asigurarea confortului ocupanților la costuri
cât mai scăzute în exploatare.
Investiția se finanțează prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară
3- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii
3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.
Prin adresa nr. 459 din 14.01.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Alba cu nr. 1116 din
15.01.2021, UAT Oraşul Ocna Mureş solicită modificarea actului adiţional nr. 3 la Acordul de
parteneriat nr. 14364/21.09.2017, cu privire la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, ca
urmare a actualizării bugetului proiectului.
Modificările prevăzute în actul adițional nr. 4 la Acordul de parteneriat nr. 14364/
21.09.2017 sunt justificate de solicitarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru de a
corela prevederile Acordului de parteneriat cu prevederile Actului adițional nr.1 la Contractul de
finanţare nr. 3155/01.11.2018 aferent proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”, comunicat către UAT Ocna Mureș în calitate de Lider de
parteneriat prin Adresa ADR Centru nr. 46154 din 17.12.2020. Astfel, avându-se în vedere
imposibilitatea tehnică de a evidenția în sistemul MySMIS 2014, la secțiunea Buget-activități și
cheltuieli, valoarea cofinanțării separat pentru fiecare membru datorită formulelor de calcul
predefinite în buget, contribuția la cheltuielile eligibile se va repartiza în întregime la UAT Ocna
Mureș – lider de parteneriat.
Prin urmare, față de Actul adițional nr. 3, modificările aduse de Actul adițional nr. 4 sunt
următoarele:
În cazul UAT Ocna Mureș – lider de parteneriat:
- se majorează valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile de la suma de 69.736,22 lei, la
suma de 87.170,27 lei (reprezentând 2,00%), respectiv cu suma de 17.434,05 lei;
- se majorează valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, de la suma de 2.660.216,67
lei, la suma de 2.677.650,72 lei (reprezentând 35,38%), respectiv cu suma de 17.434,05 lei.
În cazul UAT Județul Alba - partener 3:
- se diminuează valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile de la suma de 17.434,05 lei, la
suma de 0,00 lei (reprezentând 0,00%), respectiv cu suma de 17.434,05 lei;
- se diminuează valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului, de la suma de 672.922,27
lei, la suma de 654.922,27 lei (reprezentând 8,44%), respectiv cu suma de 17.434,05 lei.

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. b şi lit. d, art. 173 alin. 5 lit. c şi art. 173
alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, propunem spre aprobarea Consiliului Județean Alba Actul adițional nr.4 la Acordul de
parteneriat nr. 14.364 din 21.09.2017 încheiat între UAT Oraşul Ocna Mureș, Unitatea Medico
Socială Ocna Mureș, UAT Judeţul Alba și Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marian Florin AITAI

ŞEF SERVICIU,
Lenica BUCUR

Întocmit,
Marilena Moga

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D
Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare privind utilizarea excedentului anilor
precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de
cheltuieli în anul 2021;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. b și art. 173 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate
prin Ordinul nr. 3155/15 decembrie 2020 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea,
cu modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă utilizarea din excedentul anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D
Fonduri externe nerambursabile a sumei de 86,66 mii lei de către Muzeul Naţional al Unirii Alba
Iulia pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021.
Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și a ordonatorului terțiar
de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. 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,
Administrației Județene a Finanţelor Publice Alba, Trezoreriei Municipiului Alba Iulia;
Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia în extras, Direcţiei juridică şi administraţie publică şi
Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

Înregistrat cu nr. 19
Alba Iulia, 20 ianuarie 2021

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG uri și sport
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri
Comisia de specialitate nr. 6 - Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor
şi situaţii de urgenţă

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1485/20 ianuarie 2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de
finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021
Expunere de motive
Având în vedere prevederile punctului nr. 11.2.4 Stabilirea excedentului/deficitului anual
al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale institutiilor publice, din Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările şi completările
ulterioare, „în situaţia în care secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în
contul de excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituţiilor publice”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 58 alin. 13 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avansul acordat promotorilor
de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care au calitatea de ordonatori de
credite ai bugetului local rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în
excedentul bugetului Fondurilor externe nerambursabile şi se utilizează în anul următor cu
aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.
Descrierea situației actuale
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia are în implementare din fonduri externe
nerambursabile următoarele proiecte:
 Proiect Ricotrans - Cultura vizuală, pietate şi propagandă: transferul şi recepţia artei
religioase ruse în Balcani şi în estul Mediteranei (sec. XVI- inceputul sec. XX), cu durată de
implementare de 60 luni de la data de 05.01.2019-31.04.2024
 Proiect Fragmed - Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievală din fragmente de
codice, cod 01-8 din cadrul Programului RO-CULTURA, cu durata de implementare de 26 luni
de la data de 01.02.2020-01.04.2022
Având în vedere faptul că Legea bugetului de stat pe anul 2021 nu a fost adoptată până în
prezent, adresa nr. 207/18 ianuarie 2021 a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, precum şi
prevederile legale în vigoare menţionate mai sus, propunem aprobarea utilizării sumei de 86,66
mii lei din excedentul anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D Fonduri externe
nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor aferente proiectelor din fonduri nerambursabile.
Baza legală
- art. 173 alin 1 lit.b şi art. 173 alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 aprobate
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15 decembrie 2020, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 19 din 20 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1487/20 ianuarie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent sursei de finanţare D
Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 19/20 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent
sursei de finanţare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de cheltuieli în anul
2021.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Nr.

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului anilor precedenti
aferent sursei de finantare D Fonduri externe nerambursabile, pentru efectuarea de
cheltuieli în anul 2021
În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avansurile acordate promotorilor de
proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, care au calitatea de ordonatori de credite
ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul
bugetului Fondurilor externe nerambursabile şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi
destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, are în derulare două proiecte cu finanţare externă
nerambursabilă, conform adresei nr. 207/18 ianuarie 2021 respectiv :
 Proiect Ricotrans – Cultura vizuala, pietate si propaganda: transferul si receptia
artei religioase ruse in Balcani si in estul Mediteranei (sec. XVI- inceputul sec.
XX), cu durata de implementare de 60 luni de la data de 05.01.2019-31.04.2024;
 Proiect Fragmed – Un puzzle transilvan: reconstituind cultura medievala din
fragmente de codice, cod 01-8 din cadrul Programului RO-CULTURA, cu durata
de implementare de 26 luni de la data de 01.02.2020-01.04.2022
pentru care în anul 2020 a primit avansuri în suma de 151.543,78. Plătile efectuate în anul 2020
fiind în suma de 64.889,90 lei rezultand un excedent in suma de 86.653,88 lei, conform contului
de execuţie emis de Trezoreria Municipiului Alba Iulia la data de 31.12.2020.
Având în vedere faptul că legea bugetului de stat pe anul 2021 nu a fost adoptată până în
prezent precum şi necesitatea continuării implementării proiectelor aflate în derulare, mai sus
amintite, propunem aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenţi aferent sursei de
finanţare D Fonduri externe nerambursabile, a sumei de 86,66 mii lei de către Muzeul Naţional
al Unirii Alba Iulia, pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. __ din data de ___ianuarie 2021.

DIRECTOR EXECUTIV
Marian Florin AITAI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa „ordinară” din luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la
propunerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății
„Parcul Industrial Cugir” SA;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin H.G. nr. 722/2016, cu
modificările şi completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se propun candidați pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație al
Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, în baza selecției efectuate de către expert independent,
după cum urmează:
domnul MUNTEAN Emil Nicolae
doamna ANDRONE Elisabeta Ana
doamna CIUTRILĂ Ramona Lavinia
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete - Serviciul dezvoltare, programe și guvernanță corporativă din cadrul Direcției dezvoltare
și bugete, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba, prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, domnului Muntean Emil Nicolae, doamnei Androne
Elisabeta Ana, doamnei Ciutrila Ramona Lavinia, reprezentantului Județului Alba în Adunarea
Generală a Acționarilor la Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA - doamna Găiseanu Dana,
Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției dezvoltare și bugete, Serviciului dezvoltare,
programe şi guvernanţă corporativă şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 20
Alba Iulia, 20 ianuarie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice
Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare
interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1497/20 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA

Expunere de motive
Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital
integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal Administrarea imobilelor
pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832.
Potrivit art.3, pct.2, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu
modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară, are competenţa să propună în
numele unităţii administrativ teritoriale-acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai
consiliului de administraţie cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și
selecție, prevăzute de ordonanța.
Descrierea situației actuale
Conform prevederilor art. 3 din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobate prin
H.G. nr. 722/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică tutelară,
Consiliul Județean Alba prin Hotărârea nr. 261 din 5 noiembrie 2020 a decis declanșarea
procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și efectuarea acesteia de către un
expert independent persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor umane.
Procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății
„Parcul Industrial Cugir” SA a fost realizată de către expertul independent Pluri Consultants
România SRL, în perioada 6 noiembrie – 31 decembrie 2020.
Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație a fost publicat în data de
5 noiembrie 2020, în două ziare economice/financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet
a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, având termen de depunere a dosarelor de candidatură,
data de 21 decembrie 2020, asigurându-se astfel respectarea intervalului de cel puțin 30 de zile
între data publicării anunțului și data depunerii candidaturilor.
În rapoartele întocmite de către expertul independent Pluri Consultants România SRL
(Raportul iniţial, Raporte intermediare și Raportul final), sunt descrise etapele procesului de
recrutare și selecție în raport cu cerințele și specificațiile din anunț. Potrivit Raportului final,
candidații Muntean Emil Nicolae, Androne Elisabeta Ana și Ciutrilă Ramona Lavinia au obținut
un punctaj superior pragului minim colectiv, fiind eligibili pentru nominalizare.
Astfel, candidații propuși pentru nominalizare, sunt: domnul Muntean Emil Nicolae,
doamna Androne Elisabeta Ana și doamna Ciutrilă Ramona Lavinia.
Consiliul Județean Alba în calitate de acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului
în numele Judeţului Alba prin reprezentantul mandatat.
Baza legală
- art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57 /2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 20 din 20 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.

PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1499/20 ianuarie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
estimată a avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 20/20 ianuarie 2021 şi are ataşat referatul
de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de
membru al Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Dezvoltare şi Bugete

Raport de specialitate
cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA
Societatea „Parcul Industrial Cugir” SA funcţionează ca persoană juridică cu capital
integral deţinut de Judeţul Alba şi are ca obiect de activitate principal Administrarea imobilelor
pe baza de comision sau contract - Cod CAEN 6832. Consiliul Județean Alba în calitate de
acționar unic, exercită toate drepturile acţionarului în numele Judeţului Alba, prin reprezentantul
mandatat.
Societatea este administrată conform sistemului unitar, consiliul de administrație fiind
format din 3 membri. Mandatele acestora au încetat la data de 22.12.2020, data de la care
funcțiile de administrator din cadrul Consiliului de administrație al Societății Parcul Industrial
Cugir SA au devenit vacante.
Potrivit art.3, pct.2, lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu
modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară, are competenţa să propună în
numele unităţii administrativ teritoriale-acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai
consiliului de administraţie cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și
selecție, prevăzute de ordonanța. Autoritatea publică tutelară care deține o participație majoritară
sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație în
baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor
umane. Autoritatea poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să
fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea
resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.
În acest sens, conform prevederilor art.3 din Hotărârea nr.722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului
României nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice autoritatea
publică tutelară, Consiliul Județean Alba prin Hotărârea nr. 261 din 5 noiembrie 2020 a decis
declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație și efectuarea acesteia
de către un expert independent persoană fizică sau juridică, specializat în recrutarea resurselor
umane.
În baza prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și în conformitate cu
art. 29 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare, firma desemnată câștigătoare pentru realizarea
selecției, este SC Pluri Consultants România SRL București.
Procedura de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație ai Societății
„Parcul Industrial Cugir” SA a fost realizată în perioada 6 noiembrie – 31 decembrie 2020, cu
scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliului de administrație, potrivit
standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice în conformitate cu prevederile
OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, introduse prin Legea 111/2016 şi prin HG 722/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație a fost întocmit cu
respectarea prevederilor art. 29 alin 7 și alin 8 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Acesta a fost
publicat în data de 5 noiembrie 2020, în două ziare economice/financiare cu largă răspândire și

pe pagina de internet a Societății „Parcul Industrial Cugir” SA, având termen de depunere a
dosarelor de candidatură, data de 21 decembrie 2020, asigurându-se astfel respectarea
intervalului de cel puțin 30 de zile între data publicării anunțului și data depunerii candidaturilor.
Rapoartele expertului independent Pluri Consultants România SRL, respectiv Raportul
iniţial, Rapoartele intermediare și Raportul final, prezintă etapele procesului de recrutare și
selecție în raport cu cerințele și specificațiile din anunț.
Potrivit Raportului privind propunerile de numire pentru poziția de membru în Consiliul
de Administrație al societății Parcul Industrial Cugir SA, întocmit în baza raportul final al
expertului independent, candidații Muntean Emil Nicolae, Androne Elisabeta Ana și Ciutrilă
Ramona Lavinia au obținut un punctaj superior pragului minim colectiv, fiind eligibili pentru
nominalizare.
Având în vedere aspectele de mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre
aprobare proiectul de hotărâre cu privire la propunerea candidaților pentru funcția de membru al
Consiliului de Administrație al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA.

Director executiv,
Marian Florin AITAI

Întocmit,
Dana GĂISEANU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-casă cu teren
- monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - casă cu teren – monument istoric, situat administrativ în
municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş;
- adresa nr. 52/19 ianuarie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba însoțită de
raportul de oportunitate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1450/20
ianuarie 2021.
Analizând raportul nr. 1477/20 ianuarie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii
achiziţionării imobilelor monumente istorice.
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare.
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 şi completările ulterioare
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune de către UAT - Judeţul Alba
asupra imobilului - casă cu teren - situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6,
judeţul Alba, proprietar Porumb Marinela, în cotă de 1/1 părţi, înscris în CF nr. 83030 Sebeş, în
suprafaţă totală de 281 mp., monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr.
crt. 542, cod AB-II-m-B-00330, conform documentaţiei transmise de către Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, care constituie anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea
patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Judeţului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează şi se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba,
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, Direcției juridică şi administraţie publică, Direcției
gestionarea patrimoniului şi Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
PREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL
Ion DUMITREL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 21
Alba Iulia, 20 ianuarie 2021

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală,
prognoze şi strategii
Comisia de specialitate nr. 2 - Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi
urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al
județului

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1504/20 ianuarie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului-casă cu teren - monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş,
str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş

I. Expunere de motive
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemţiune asupra
imobilului – casă cu teren - monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9
Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş, în suprafaţă totală de 281 mp., înscris în
Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542, cod AB-II-m-B-00330, municipiul Sebeş.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 52/19 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba
cu nr. 1450/20 ianuarie 2021, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba ne comunică solicitarea
făcută de doamna Porumb Marinela privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune
asupra imobilului, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai nr. 6, judeţul Alba, înscris
în CF nr. 83030 Sebeş.
Doamna Porumb Marinela, are calitatea de proprietar în cotă 1/1 părţi asupra imobilului –
casă cu teren - monument istoric de interes local, conform Listei Monumentelor Istorice 2015,
nr. crt. 542, cod AB-II-m-B-00330, aceasta exprimându-şi intenţia de a vinde imobilul respectiv.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Prin raportul de oportunitate atașat adresei nr. 52/19 ianuarie 2021, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat
mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Comisia de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilelor monument istoric, constituită
prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Alba nr. 383 din 14 iunie 2019, întrunită în
ședință în data de 20 ianuarie 2021, luând în discuție imobilul la care s-a făcut trimitere anterior,
a recomandat neexercitarea dreptului de preemțiune, prin Raportul nr. 1477/20 ianuarie 2021.
III. Reglementări anterioare
Nu este cazul.

IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 1730 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice şi Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările şi completările
ulterioare
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba nu exercită dreptul de preemțiune asupra imobilul
identificat mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză,
către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba, fapt
comunicat prin raportul de oportunitate atașat adresei nr. 52/19 ianuarie 2021.
De asemenea Comisia de stabilire a oportunității achiziționării imobilelor monument
istoric a comunicat faptul că nu se recomandă achiziționarea imobilului menționat mai sus, fapt
comunicat prin raportul nr. 1477/20 ianuarie 2021.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 21 din 20 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1515/20 ianuarie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Domnului director executiv Ioan BODEA
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului-casă cu teren
- monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6,
judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinare”
care va avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 21/20 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra imobilului - casă cu teren – monument istoric, situat administrativ în
municipiul Sebeş, str. 9 Mai nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş;
- adresa nr. 52/19 ianuarie 2021 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Alba, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 1450/20 ianuarie 2021.
- raportul nr. 1477/20 ianuarie 2021 al Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării
imobilelor monumente istorice
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
Nr. ..... / .. ianuarie 2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobiluluicasă cu teren - monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr.
6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş
Proiectul de act administrativ inițiat vizează neexercitarea dreptului de preemțiune asupra
imobilului – casă cu teren - monument istoric, proprietar Porumb Marinela, situat administrativ
în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş, în suprafaţă
totală de 281 mp., înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, nr. crt. 542, cod AB-II-m-B00330, municipiul Sebeş.
Conform prevederilor art. 4 alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „monumentele istorice aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile
exercitării dreptului de preemţiune ale statului român, prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, pentru monumentele istorice clasate în grupa Aˮ. Alin. 7 al aceluiași articol prevede că
„termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de maximum 25 de zile de la
data înregistrării înştiinţării, documentaţiei şi a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii
şi Patrimoniului Naţional; titularii dreptului de preemţiune vor prevedea în bugetul propriu
sumele necesare destinate exercitării dreptului de preemţiune; valoarea de achiziţionare se
negociază cu vânzătorulˮ.
În situaţia în care, conform art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional nu îşi exercită dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. 7, acest
drept se transferă autorităţilor publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zileˮ.
Prin raportul de oportunitate atașat adresei nr. 52/19 ianuarie 2021, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Alba, comunică neexercitarea dreptul de preemțiune asupra imobilul identificat
mai sus și transferă dreptul de preemţiune pentru achiziţionarea imobilului în cauză, către
autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliului Judeţean Alba.
Faţă de cele menționate mai sus, Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba trebuie să se
pronunţe dacă îşi exercită sau nu dreptul de preemţiune asupra imobilului mai sus menţionat.
În urma întrunirii Comisiei de stabilire a oportunităţii achiziţionării imobilului monument
istoric, s-a recomandat, prin Raportul nr. 1477/20 ianuarie 2020, anexat prezentului proiect de
hotărâre, că nu este oportună achiziţia imobilului – casă cu teren - monument istoric, situat
administrativ în municipiul Sebeş, str. 9 Mai, nr. 6, judeţul Alba, înscris în CF nr. 83030 Sebeş.
Considerăm că nu se justifică necesitatea şi oportunitatea achiziţiei imobilului mai sus
prezentat, prin urmare propunem adoptarea proiectului de hotărâre iniţiat în considerarea
aspectelor mai sus menţionate, precum şi a dispoziţiilor 173 alin. 1 lit. f din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte
şi alte atribuţii prevăzute de lege şi a Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan BODEA
Șef serviciu,
Paul Silviu TODORAN

Întocmit, Florin Adrian Ghilea

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna ianuarie 2021;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea
modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
Luând în considerare:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 244/27 iulie 2017 privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 privind
aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 183/13 august 2020 privind
aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
- Procesul - verbal nr. 1530/20 ianuarie 2021 încheiat cu ocazia consultării organizației
sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților,
organizată pentru stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, prevăzute la art. 11
alin. 2, respectiv în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile:
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 coroborat cu art. 409 alin. 3 lit. b,
art. 475 lit. a, art. 507 alin. 6, art. 518 alin. 1 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 11 alin. 1 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
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 şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, după cum urmează:
a.) La Compartimentul cabinetul preşedintelui: se desfiinţează un post contractual
vacant de consilier;
b.) La Compartimentul sistem de control intern managerial se transformă funcţia
publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în consilier juridic, clasa I grad
profesional superior;
c.) Se înfiinţează Compartimentul informatică în subordinea secretarului general al
judeţului, cu următoarea structură:

- o funcţie publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la
Serviciului administrare domeniul public şi privat, informatică - atribuţiile aferente funcţiei
publice se modifică cu mai puţin de 50%;
- o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcţie ce se
înfiinţează;
d.) La Serviciul juridic contencios se transformă funcţia publică ocupată de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant în consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent –
finalizare perioadă de stagiu;
e.) La Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial se modifică denumirea
compartimentului în Compartimentul registratură, arhivă;
f.) La Compartimentul autoritatea judeţeană de transport se mută definitiv o funcţie
publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior de la Compartimentul programe şi
guvernanţa corporativă – mutare cu repartizarea postului corespunzător funcţiei deţinute de
funcţionarul public;
g.) La Compartimentul administrare drumuri judeţene se desfiinţează o funcţie publică
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior;
h.) La Serviciul administrare domeniul public şi privat, informatică se modifică
denumirea serviciului în Serviciul administrare domeniul public şi privat;
i.) La Serviciul administrare domeniul public şi privat se mută postul contractual ocupat
de referent IA de la Compartimentul administrare drumuri judeţene;
j.) La Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism se înfiinţează o funcţie
publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal;
k.) La Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS:
- se înfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior;
- se înfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal;
- se înfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
- se desfiinţează postul contractual vacant de inspector de specialitate gradul I;
l.) Compartimentul gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural:
- se desfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior;
- se desfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
- funcţia publică ocupată de consilier clasa I, grad profesional superior se mută la
Compartimentul dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură atribuţiile aferente funcţiei publice se modifică cu mai puţin de 50%;
m.) La Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare:
- se desfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior;
- se înfiinţează un post contractual vacant de inspector de specialitate gradul IA;
n.) Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale din cadrul
Direcţiei gestionarea patrimoniului va funcționa în subordinea directă a președintelui consiliului
judeţean și în coordonarea administratorului public, cu aceleaşi funcţii publice;
o.) La Compartimentul arii protejate se modifică denumirea compartimentului în
Compartimentul factori de mediu şi schimbări climatice şi va funcţiona cu aceleaşi posturi.
Art. 2 Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 1 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 3. Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu
modificările prevăzute la art. 1 va avea structura prevăzută în anexa nr. 2 - parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 4. (1) Prin derogare de la prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.
244/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor
de bază de care beneficiază funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba se menţine la acelaşi nivel cu cel acordat pentru luna
decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
(2) Personalul nou încadrat/numit/transferat/detaşat/promovat în cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în cursul anul 2021, beneficiază un salariu de baza în
cuantumul prevăzut pentru luna decembrie 2020.

Art. 5. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/13 august 2020 şi anexa nr. 1la
Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 își încetează aplicabilitatea începând
cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 6. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică
în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, direcţiilor,
serviciilor şi birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

Nr. 22
Alba Iulia, 21 ianuarie 2021
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare:
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, către următoarele comisii
de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și
apărarea ordinii publice

Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre a
Consiliului Județean Alba nr. 22/21 ianuarie 2021
STAT DE FUNCȚII
AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
Denumirea funcţiei
Număr posturi
Preşedinte
1
Vicepreşedinte
2
Administrator public
1
CABINETUL PREȘEDINTELUI
5-7
Consilier
3
APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ALBA
8
Secretar general al judeţului
1
BIROUL RESURSE UMANE
9
Şef birou
1
10-13
Consilier, grad profesional superior
4
14
Inspector, grad profesional superior
1
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
15
Șef birou
1
16-20
Auditor, grad profesional superior
5
SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
21
1
Consilier, grad profesional superior
22
1
Consilier juridic, grad profesional superior
INFORMATICĂ
23-24
2
Consilier, grad profesional superior
SERVICIUL ADMINISTRATIV
25
Şef serviciu
1
26
Inspector de specialitate gradul I A
1
27
Inspector de specialitate gradul I
1
28
Referent IA
1
29-31
Îngrijitor
3
Îngrijitor (Sâncrai)
1
32
Şofer I (din care un post cu ½ normă)
9
33-41
42
Muncitor calificat I
1
43
Muncitor calificat I (Sâncrai)
1
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
44
Director executiv
1
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
45
Şef serviciu
1
46-50
Consilier juridic, grad profesional superior
5
51
Consilier juridic, grad profesional principal
1
52
Consilier juridic, grad profesional asistent
1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
53-57
Consilier, grad profesional superior
5
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
58
1
Consilier, grad profesional superior

Nr. crt.
1
2-3
4

59

1
Inspector de specialitate gradul IA
AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
60-61
2
Consilier, grad profesional superior
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ,
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
62-63
2
Consilier, grad profesional superior
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
64
Director executiv
1
65
Director executiv adjunct
1
Contabilitate-financiar
66-70
Consilier, grad profesional superior
5
SERVICIUL DEZVOLTARE, PROGRAME ȘI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
71
Şef serviciu
1
Dezvoltare economică și rurală
72
Inspector, grad profesional superior
1
73-75
Consilier, grad profesional superior
3
Programe şi guvernanţa corporativă
76-77
Consilier, grad profesional superior
78
Consilier, grad profesional principal
SERVICIUL ACCESARE ȘI COORDONARE PROIECTE
79
Şef serviciu
80-85
Consilier, grad profesional superior
86
Inspector de specialitate gradul IA
SERVICIUL BUGET VENITURI
87
Şef serviciu
Buget
88-90
Consilier, grad profesional superior
Urmărire, încasare venituri şi executare silită
91-93
Consilier, grad profesional superior
94
Consilier juridic, grad profesional principal
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CONTRACTELOR
95
Şef serviciu
96-99
Consilier achiziţii publice, grad profesional superior
100-101
Consilier achiziţii publice, grad profesional principal
102
Consilier achiziţii publice, grad profesional asistent
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI
103
Director executiv
SERVICIUL PROGRAME, LUCRĂRI, ÎNTREȚINERE DRUMURI
104
Şef serviciu
Administrare drumuri judeţene
105-108
Consilier, grad profesional superior
109
Consilier, grad profesional principal
110-111
Consilier, grad profesional asistent
Siguranţa circulaţiei pe drumurile judeţene
112-113
Consilier, grad profesional superior
114-115
Referent IA
Întreţinere drumuri judeţene
116
Inspector de specialitate gradul II
117-122
Muncitor calificat I

2
1
1
6
1
1
3
3
1

1
4
2
1
1
1
4
1
2
2
2
1
6

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT
123
Şef serviciu
1
124-128
Consilier, grad profesional superior
5
129
Inspector de specialitate gradul I
1
130
Referent IA
1
DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
131
Arhitect şef
1
Amenajarea teritoriului, urbanism
132-135
Consilier, grad profesional superior
4
136
Consilier, grad profesional principal
1
137
Consilier, grad profesional asistent
1
138
Consilier, grad profesional debutant
1
Autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS
139-142
Consilier, grad profesional superior
4
143
Consilier, grad profesional principal
1
144-145
Consilier, grad profesional asistent
2
146
Consilier, grad profesional debutant
1
SERVICIUL INVESTIŢII, DEZVOLTARE, PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ
147
Şef serviciu
1
Investiţii
148-150
Consilier, grad profesional superior
3
Dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de cultură
151-153
Consilier, grad profesional superior
3
154
Inspector, grad profesional superior
1
155
Consilier, grad profesional principal
1
BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA, RELAŢII PUBLICE ŞI
COMUNICARE
156
Şef birou
1
157-159
Consilier, grad profesional superior
3
160
Inspector de specialitate gradul IA
1
161
Inspector de specialitate gradul II
1
BIROUL TURISM
162
Şef birou
1
163
Consilier, grad profesional superior
1
164
Inspector, grad profesional superior
1
165
Consilier, grad profesional asistent
1
166
Inspector, grad profesional asistent
1
167
Inspector de specialitate gradul IA
1
Tineret, învățământ, sport și relaţii interinstituţionale
168-169
Consilier, grad profesional superior
2
SERVICIUL MEDIU
170
Șef serviciu
1
Strategii, programe, proiecte mediu
Consilier, grad profesional principal
171
1
Consilier, grad profesional asistent
172
1
Sistem de management integrat al deşeurilor
Consilier, grad profesional superior
173-175
3
Consilier, grad profesional asistent
176
1
Consilier,
grad
profesional
debutant
177
1

178
179-180

1-3
4

Factori de mediu şi schimbări climatice
Inspector de specialitate gradul IA
Inspector de specialitate gradul I
TOTAL
MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE CULTURĂ
Director–manager gradul II
Director general–manager gradul II
TOTAL
TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

1
2
180
3
1
4
184

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 1592/21 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

I. Expunere de motive
Prin proiectul de hotărâre iniţiat se propune modificarea Organigramei şi a Statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba în sensul: modificării denumirii
unor compartimente, desfiinţării unui compartiment, mutării unui compartiment de la o structură
la alta, înfiinţării/desfiinţării unor funcţii publice/posturi de natură contractuală vacante, datorită
specificităţii unor activităţi din cadrul compartimentelor respective, fără a se modifica numărul
total de posturi aprobat anterior, precum şi în sensul transformării unei funcţii publice ca urmare
a finalizării perioadei de stagiu şi mutării unui funcţionar public de la un compartiment la altul,
cu repartizarea postului corespunzător funcției publice deținute.
Totodată luând în considerare prevederile O.U.G. 226/2020 privind unele măsuri fiscalbugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,
am propus menţinerea în anul 2021 a salariilor de baza, pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, la nivelul acordat
pentru luna decembrie 2020.
Potrivit prevederilor art. 191 alin. 2 lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, președintele consiliului județean
„întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi
funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
II. Descrierea situaţiei actuale
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 a fost aprobată
Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/13 august 2020 a fost aprobat Statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 244/27 iulie 2017 au fost stabilite salariile
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba.
III. Reglementări anterioare
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 116/28 mai 2020 privind aprobarea
modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare și funcționare
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 183/13 august 2020 privind aprobarea
modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 244/27 iulie 2017 privind stabilirea salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba, cu modificările şi completările ulterioare
IV. Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. a, art. 173 alin. 2 lit. c, art. 407 coroborat cu art. 409 alin. 3 lit. b,
art. 475 lit. a, art. 507 alin. 6, art. 518 alin. 1 şi art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 11 alin. 1 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Încadrare în prevederile bugetului pe anul 2021.
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
Nu este cazul
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 22 din 21 ianuarie 2021.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
ION DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 1593/21 ianuarie 2021

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
şi BIROUL RESURSE UMANE
Domnului Horaţiu Zaharie SUCIU - şef birou
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi redactării raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 20 ianuarie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară”
care va avea loc în data de 28 ianuarie 2021.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 15/19 ianuarie 2021 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;
- solicitarea nr. 1100 din 15 ianuarie 2021 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia,
înregistrată cu nr. 1131 din 15 ianuarie 2021 la registratura Consiliului Judeţean Alba.
Cu deosebită consideraţiune,

SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Biroul resurse umane
Nr.
/ ianuarie 2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Conform art. 173 alin. 1 lit. a şi art. 173 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul județean îndeplinește: „atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”, respectiv “aprobă, în condiţiile legii,
la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a
consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes
judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”.
Conform art. 11 alin. 1 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul propriu
al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes
local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a
consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti,
după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după
caz, a reprezentanţilor salariaţilor”.
Prin Proiectul de hotărâre iniţiat, în urma propunerilor formulate de către preşedintele
Consiliului Judeţean Alba şi conducătorii/persoanele care coordonează activitatea
compartimentelor în care se produc modificări, înregistrate cu nr. 1516/20 ianuarie.2021,
1517/20 ianuarie 2021, 1518/20 ianuarie 2021, 1519/20 ianuarie 2021 şi nr. 1523/20 ianuarie
2021, s-au propus modificări la Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba, astfel:
I. Modificări propuse la structura organizatorică: schimbarea denumirii unor
compartimente/servicii precum şi în componenţa acestora, mutări, transformări şi
înfiinţări/desfiinţări de funcţii publice/posturi contractuale:
- La Compartimentul cabinetul preşedintelui: se desfiinţează un post contractual vacant
de consilier;
- La Compartimentul sistem de control intern managerial se transformă funcţia publică
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în consilier juridic, clasa I grad
profesional superior (ID 206168);
- La Compartimentul registratură, arhivă, monitorul oficial se modifică denumirea
compartimentului în Compartimentul registratură, arhivă şi va funcţiona cu aceeaşi funcţie
publică şi post contractual;
- La Compartimentul administrare drumuri judeţene se desfiinţează o funcţie publică
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 206095);
- Serviciul administrare domeniul public şi privat, informatică din cadrul Direcţiei
gestionarea patrimoniului îşi modifică denumirea în Serviciul administrare domeniul public şi
privat, atribuţiile vor fi îndeplinite astfel:
a) atribuţiile din domeniul informatic vor fi preluate de către Compartimentul informatică,
compartiment nou înfiinţat, ce va funcţiona în subordinea secretarului general al judeţului, cu
două funcţii publice: o funcţie publică ocupată de consilier, clasa I, grad profesional superior (ID
206115) - cu atribuţiile aferente funcţiei publice modificate cu mai puţin de 50% - şi o funcţie
publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior - nou înfiinţată;

b) celelalte atribuţii ale serviciului vor rămâne în sarcina Serviciului administrare domeniul
public şi privat, care va funcţiona în continuare în subordinea directorului executiv al Direcției
gestionarea patrimoniului cu cele 6 funcţii publice existente, un post contractual de inspector de
specialitate gradul I ocupat şi un post contractual de referent IA ocupat care se mută de la
Compartimentul administrare drumuri judeţene - Serviciul programe, lucrări, întreţinere drumuri
din cadrul aceleiaşi direcţii.
- La Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism se înfiinţează o funcţie publică
vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal;
- La Compartimentul autorizare, disciplina în construcţii, cadastru, GIS: se înfiinţează
trei funcţii publice respectiv: o funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, o
funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional principal şi o funcţie publică de consilier,
clasa I, grad profesional debutant şi se desfiinţează postul contractual vacant de inspector de
specialitate gradul I;
- Compartimentul gestiunea patrimoniului construit şi a peisajului cultural din cadrul
Direcţiei amenajarea teritoriului şi urbanism se desfiinţează, împreună cu funcţiile publice
vacante din cadrul acestuia de: consilier, clasa I, grad profesional superior (ID 206164) şi
consilier, clasa I, grad profesional debutant(ID 537117). Activităţile acestuia vor fi preluate de
către Compartimentul dezvoltare promovare patrimonială şi Managementul unităţilor de
cultură, care va funcţiona cu cele 4 funcții publice existente şi precum şi funcţia publică de
consilier grad profesional superior (ID 537116), mutată de la Compartimentul gestiunea
patrimoniului construit şi a peisajului cultural, cu atribuţiile aferente funcţiei publice modificate
cu mai puţin de 50%;
- La Biroul relaţii internaţionale, diaspora, relaţii publice şi comunicare: se
desfiinţează o funcţie publică vacantă de consilier clasa I, grad profesional superior (ID 206145)
şi se înfiinţează un post contractual vacant de inspector de specialitate gradul IA;
- Compartimentul tineret, învăţământ, sport, relaţii interinstituţionale din cadrul
Direcţiei gestionarea patrimoniului va funcționa în subordinea directă a președintelui consiliului
judeţean și în coordonarea administratorului public, cu aceleaşi funcţii publice;
- La Compartimentul arii protejate se modifică denumirea compartimentului în
Compartimentul factori de mediu şi schimbări climatice şi va funcţiona cu aceleaşi posturi.
În conformitate cu prevederile art. 407 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ „Funcţiile publice se stabilesc pe baza activităţilor
prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, prin act
administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean sau,
după caz, a consiliului local.” Potrivit art. 540 „Pentru posturile prevăzute a fi înfiinţate în
vederea ocupării cu personal contractual se menţionează în mod distinct în actul de înfiinţare:
a) denumirea completă a funcţiei;
b) caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care a fost înfiinţat postul,
precum şi, dacă este cazul, data până la care acesta urmează a se regăsi în statul de funcţii;
c) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă
cu timp parţial, caz în care trebuie specificată fracţiunea de normă;
d) posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă
la domiciliu.”
În conformitate cu prevederile art. 518 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, „În caz de
reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici vor fi numiţi în
noile funcţii publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, în următoarele cazuri: a) se
modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%; b) sunt reduse atribuţiile
unui compartiment; […], d) intervin modificări în structura compartimentului.”
În conformitate cu prevederile art. 409 alin. 3 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ „modificările intervenite în situaţia
funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situaţii: (…)
b)transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o
funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi
aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate. ”

II. Mutarea definitivă a unui funcţionar public, cu repartizarea postului
corespunzător funcţiei deţinute de funcţionarul public – prin dispoziţia Preşedintelui
Consiliului Judeţean nr. 344 din 23 octombrie 2020 un funcţionar public (ID 206138) a fost
mutat definitiv cu repartizarea postului ocupat, de la Compartimentul programe şi guvernanţa
corporativă la Compartimentul autoritatea judeţeană de transport, pentru îndeplinirea atribuţiilor
referitoare la organizarea, reglementarea, autorizarea, coordonarea şi controlul prestării
serviciului public de transport de persoane prin curse regulate.
În conformitate cu prevederile art. 507 alin. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „În cazuri
temeinic justificate, mutarea definitivă a unui funcţionar public de execuţie se poate dispune de
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, motivat, cu repartizarea postului corespunzător
funcţiei deţinute de funcţionarul public şi cu acordul scris al funcţionarului public, în măsura în
care nu este afectată organigrama autorităţii sau instituţiei publice”.
III. Transformarea unei funcției publice ca urmare a încheieri perioadei de stagiu
Ca urmare a încheieri perioadei de stagiu, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean nr. 374 din 19 noiembrie 2020, funcţionarul public ce a ocupat funcţia publică de
consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant de la Serviciul juridic-contencios (ID 206086)
a fost numit definitiv în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent.
În conformitate cu prevederile art. 475 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „la terminarea
perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării activităţii, funcţionarul public debutant va fi
numit funcţionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în
funcţiile publice […], în gradul profesional asistent”.
Modificările intervenite asupra Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Alba nu conduc la modificarea numărului total de posturi față
de structura aprobată în organigrama anterioară. Structura organizatorică propusă respectă
prevederile art. 391 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce privește numărul total al
funcțiilor de conducere din cadrul autorității, respectiv 12% din numărul total al posturilor
aprobate.
Menționăm faptul că acolo unde sunt stabilite posturi de natura contractuală, activitățile
desfășurate de personalul contractual nu implica exercitarea prerogativelor de putere publică,
astfel cum acestea sunt definite la art. 370 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin proiectul de hotărâre s-a propus de asemenea menţinerea, în anul 2021, a salariilor
de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Alba, la nivelul prevăzut pentru luna decembrie 2020.
Conform art. 11 alin. 1din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare „... salariile de bază se stabilesc prin
hotărâre a … consiliului judeţean …”, urmând ca sporurile și celelalte componente ale salariului
lunar să fie stabilite potrivit alin. 3 de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor
alin. 4 ce prevede faptul că nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul
indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, și cu respectarea prevederilor art.
25 din aceeași lege ce prevede faptul că suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor,
premiilor și indemnizațiilor inclusiv cele pentru hrana și vacanță acordate cumulat pe total buget
pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază.
De asemenea art. 11 alin. 1 mai prevede faptul că stabilirea salariilor se face cu
consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor, motiv pentru care în data de 20 ianuarie 2021 a avut loc consultarea
Sindicatul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Alba – AS Alba, fiind încheiat în
acest sens un proces-verbal înregistrat la registratura sub nr. 1530/20.01.2021.

Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul
raport de specialitate, propun aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea modificării
Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Şef birou,
Horaţiu Zaharia SUCIU

Total posturi, din care:

184

- Aparatul de specialitate:

173

◊ conducere

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Alba nr. 22 din 21 ianuarie 2021
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→ functii publice

19

→ contractuali
◊ executie
→ functii publice
→ contractuali
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DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA
AMENAJAREA
TERITORIULUI ȘI
URBANISM

Unitatea de implementare a
proiectului « Sistem de
management integrat al
deșeurilor în Județul Alba »

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

SERVICIU DEZVOLTARE,
PROGRAME ȘI GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ

SERVICIU BUGET
VENITURI

SERVICIU PROGRAME,
LUCRĂRI, ÎNTREŢINERE
DRUMURI

SEF SERVICIU

SEF SERVICIU

SEF SERVICIU

SERVICIU INVESTIŢII,
DEZVOLTARE,
PROMOVARE
PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL
UNITĂŢILOR DE CULTURĂ

SERVICIU MEDIU
SEF SERVICIU

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

REGISTRATURĂ, ARHIVĂ

AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT

UNTĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, SOCIALĂ,
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

CONTABILITATE - FINANCIAR

DEZVOLTARE ECONOMICA ȘI RURALĂ

PROGRAME ŞI GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SERVICIUL ACCESARE ŞI COORDONARE
PROIECTE

BUGET

URMARIRE INCASARE VENITURI SI
EXECUTARE SILITA

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII
CONTRACTELOR

ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI PE DRUMURILE
JUDEŢENE

ÎNTREŢINERE DRUMURI JUDEŢENE

SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIUL
PUBLIC ŞI PRIVAT

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM

AUTORIZARE, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII,
CADASTRU, GIS

INVESTIŢII

DEZVOLTARE PROMOVARE PATRIMONIALĂ ŞI
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE CULTURĂ

BIROUL RELAŢII INTERNAŢIONALE, DIASPORA
RELAŢII PUBLICE ŞI COMUNICARE

8
1
7

5
5

2
2

2
2

2
2

5
5

4
4

3
3

8
1
7

3
3

4
4

8
1
7

7
7

4
4

7
7

8
1
7

7
7

8
8

3
3

5
5

6
1
5

PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR
PUBLICE DE CULTURA SUBORDONATE
CONSILIULUI JUDETEAN ALBA

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS

19
1
18

FACTORI DE MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE

SERVICIUL ADMINISTRATIV

2
2

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DEŞEURILOR

INFORMATICĂ

2
2

STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE MEDIU

SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

6
1
5

BIROUL TURISM

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

6
1
5

TINERET, ÎNVÂŢĂMÂNT, SPORT ŞI RELAŢII
INTERINSTITUŢIONALE

BIROUL RESURSE UMANE

SEF SERVICIU

6
1
5

2
2

2
2

5
5

3
3

4
-

4

