
 

 

 

 

 

Serviciul Dezvoltare, Programe şi 

Guvernanţă Corporativă  

 

Consiliul Judeţean Alba 

 

Strategia de dezvoltare rurală 
a judeţului Alba 2021-2027 



2 
 

Cuprins 

MOTTO ………………………………………………………………………………………………7 

INTRODUCERE …………………………………………………………………………………….8 

Metodologie ………………………………………………………………………………………….9 

Harta microregiunilor rurale din judeţul Alba………………………………………………………..10 

ABREVIERI ………………………………………………………………………………………....11 

I. CADRUL GENERAL ……………………………………………………………………………..12 

1. Spaţiul rural – definiţie şi caracteristici; Spaţiul rural vs. spaţiul urban …………………….12 

2. La nivel european ……………………………………………………………………………14 

2.1. Politica agricolă comună (PAC) ………………………………………………………….15 

2.2. Europa 2030 ………………………………………………………………………………16 

3. La nivel naţional ……………………………………………………………………………..17 

3.1. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) ………………………………………17 

3.2. Programul LEADER …………….………………………………………………………..18 

3.2.1. Grupurile de Acţiune Locală (GAL-uri) …………………………………………….19 

3.2.2. Lista GAL-urilor cu sediul în judeţul Alba ………………………………………….20 

3.2.3. Hartă cu GAL-urile din judeţul Alba ………………………………………………..21 

3.3. Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime …………...………………...22 

3.3.1. Grupurile de Acțiune Locală pentru pescuit (FLAG-uri) ……………………………22 

3.3.2. FLAG Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora ………………………23 

II. CADRUL LEGISLATIV ……………………………………………………………..…………..24 

III. CADRUL INSTITUŢIONAL …………………………………………………………………....25 

1.  La nivel european ……………………………………………………………………………...25 

2. La nivel naţional ……………………………………………………………………………….25 

3. La nivel local …………………………………………………………………………………..26 

IV. ANALIZA DIAGNOSTIC ………………………………………………………………………28 

1. Localizarea geografică ……………………………………………………………………….28 

2. Teritoriul ……………………………………………………………………………………...29                    

2.1. Suprafaţa, ponderea şi categoria de mărime a judeţelor din Regiunea Centru …………...30 

3. Demografia …………………………………………………………………………………….31 



3 
 

3.1. Structura demografică pe zone, grupe de vârstă şi sexe …………………………………..31 

3.1.1. Zona Mureşului …………………………………………………………………….31 

3.1.2. Zona Podişului Secaşelor - Valea Cugirului ……………………………………….31 

3.1.3. Zona Munţilor Apuseni …………………………………………………………….32 

3.1.4. Zona Târnavelor …………………………………………………………………....32 

3.2. Evoluţia natalităţii în mediul rural ………………………………………………………...33 

3.3. Evoluţia mortalităţii în mediul rural ………………………………………………………33 

3.4. Evoluţia mişcării populaţiei în mediul rural ………………………………………………34 

3.5. Evoluţia migrării populației în mediul rural: emigrare şi imigrare ………………………..34 

3.6. Situaţia demografică în mediul rural pe microregiuni şi medii de rezidenţă în ian.2019 …36 

3.7. Structura etnică în mediul rural pe microregiuni ………………………………………….37 

3.8. Confesiuni religioase ……………………………………………………………………...38 

3.8.1. Populaţia stabilă după religie pe microregiuni ………………………………………40 

4. Infrastructura şi echiparea edilitară ……………………………………..………………….42 

4.1. Infrastructura de transport rutier …………………………………………………………..42 

4.1.1. Drumurile naţionale ………………………………………………………………...43 

4.1.2. Drumurile judeţene …………………………………………………………………43 

4.1.3. Drumurile comunale ………………………………………………………………..44 

4.1.3. Drumurile forestiere ………………………………………………………………..46 

4.1.4. Drumuri vicinale ……………………………………………………………………46 

4.2. Infrastructura feroviară ……………………………………………………………………47 

4.2.1. Căi feroviare de transport …………………………………………………………..47 

4.3. Transport aerian ……………………………………………………………………………48 

5. Infrastructura de utilităţi publice  

5.1. Rețeaua de apă și apă uzată ………………………………………………………………..49 

5.1.1. Reţeaua de distribuţie apă după UAT …………………………………………………49 

    5.1.2. Infrastructura de apă și apă uzată pe microregiuni, zona rurală ………………………53 

        5.1.3. Rețeaua de canalizare ………………………………………………………………….56 

5.2. Rețeaua de energie electrică ………………………………………………………………57 

 5.3. Rețeaua de  iluminat public ………………………………………………..……………..59 



4 
 

     5.4. Energia termică în sistem centralizat ………..……………………………………………...60 

 5.5. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale (pe microregiuni) ………………………………..60 

 5.6. Rețeaua de telecomunicații ………………………………………………………………...63 

6. Infrastructura educaţională …………………………………………………………………....66 

6.1. Populaţia preşcolară şi şcolară pe medii de rezidenţă ………………………………………….66 

6.2. Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare în mediul rural ………………………………………67 

6.3. Unităţi de învăţământ existente în mediul rural, pe microregiuni ……………………………..67 

6.4. Populaţia şcolară pe niveluri de învăţământ şi microregiuni ………………………………68 

6.5. Număr cadre didactice din mediul rural pe microregiuni ………………………………….69 

7. Infrastructura de sănătate ……………………………………………………………………..70 

7.1. Furnizori de servicii medicale primare ..…………………………………………………...70 

7.2. Centre de permanenţă ……………………………………………………………………...71 

7.3. Asistenţă medicală comunitară …………………………………………………………….71 

7.4. Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate ……………………………………………71 

7.5. Furnizori de servicii medicale dentare ……………………………………………………..73 

7.6. Puncte farmaceutice ………………………………………………………………………..74 

7.7. Furnizori de servicii medicale la domiciliu ………………………………………………..74 

7.8. Unităţi sanitare existente în anul 2018 pe medii de rezidenţă ……………………………..75 

8. Infrastructura socială ………………………………………………………………………….76 

9. Infrastructura edilitară, culturală, sportivă și de agrement ………………………………...79 

9.1. Biblioteci; Cititori activi pe medii de rezidenţă în anul 2018 ……………………………..79 

9.2. Instituţii de spectacole şi concerte …………………………………………………………80 

9.3. Muzee şi colecţii publice în anul 2018 …………………………………………………….80 

9.4. Baze sportive din domeniul public …………………………………………………………81 

9.5. Săli de sport şi baze sportive în aer liber …………………………………………………..81 

10. Resurse naturale ………..……………………………………………………………………82 

 10.1. Resurse regenerabile …………………………………………………………………………83 

10.1.1. Apa (râurile, lacurile, apele de suprafată) ……………………………………….83 

10.1.2. Aerul ……………………………………………………………………………..84 

10.1.3. Solul (clasificare) ………………………………………………………………..86 



5 
 

10.2. Resurse neregenerabile ………………………………………………………….......................87 

10.2.1. Resursele minerale …………………………………………………………………………...87 

         10.2.1.1. Harta resurselor naturale şi materiale la nivelul UAT-urilor pe Microregiuni 88 

10.2.2. Resursele forestiere ………………………………………………………………….89 

10.2.3. Resursele naturale turistice (munţii, fondul cinegetic, relieful carstic) …………......90 

10.2.3.1. Turismul rural…………………………………………………………………….90 

10.2.3.2. Aşezări rurale cu potenţial de dezvoltare turistică și agroturistică……………….92  

10.2.3.3. Aşezări rurale atractive pentru practicarea sporturilor de iarnă ……… ………...95 

10.2.3.4. Aşezări rurale atractive pentru turism balnear, balneoclimateric ……………….96 

10.2.3.5. Aşezări rurale atractive pentru obiceiuri populare şi meşteşuguri ………………97 

10.2.4. Structuri de primire turistică ………………………………………………………...98 

10.2.4.1. Capacitatea de cazare turistică ……………………………………………….....99 

11. Mediul economic …….………………………………………………………………………...100 

11.1. Unităţi economice repartizate în funcţie de mediul de rezidenţă………...……………….100 

11.2. Unităţi economice după forma juridică ……..……………………………………………101 

11.3. Unităţi economice după provenienţa capitalului ..………………………………………..102 

11.4. Top tipuri de unităţi economice pe medii economice şi după provenienţa capitalului……103 

11.5. Forţa de muncă ……………………………………………………………………………103 

11.6. Populaţia activă pe medii de rezidenţă ……………………………………………………103 

11.7. Rata de activitate………………………………………………………………………......104 

11.8. Efectivul salariaţilor.………………………………………………………………………106 

11.9. Numărul şomerilor;  Ponderea șomerilor pe zone ………………………………………..107 

 12. Agricultura ……………………………………………………………………………………112 

12.1. Fondul funciar după modul de folosință………………………………………………….....112 

12.2. Producția agricolă……………………………………………………………………………113 

 12.3. Sectorul zootehnic………………………………………………………………………….115 

              12.3.1. Efectivele de animale……………………………………………………………….116 

              12.3.2. Producția animală…………………………………………………………………...117 

12.4. Hartă sectoare agricole dezvoltate în județul Alba pe UAT-uri și microregiuni…………...119 

12.5. Mecanizarea agriculturii……………………………………………………………………120 



6 
 

12.6. Formele asociative………………………………………………………………………...121 

         12.6.1. Nivel național……………………………………………………………………..123 

         12.6.2. Nivel local…………………………………………………………………….......124 

12.7. Cooperative agricole………………………………………………………………………125 

12.8. Grupuri de producători – anul 2020………………………………………………………126 

12.9. Spații depozitare autorizate……………………………………………………………….126 

12.10. Produse tradiționale atestate…………………………………………………………….127 

           12.10.1. Lista produselor tradiționale atestate în județul Alba………………………….129 

12.11. Cadastrul – Informaţii generale………………………………………………………….132 

13. Susținerea și promovarea spațiului rural…………………………………………………….137 

13.1. Infrastructura de sprijin pentru mediul rural………………………………………………137 

         13.1.1. Asociații și instituții de sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală……………137 

         13.1.2. Instituții financiar-bancare………………………………………………………...138 

V. ANALIZA SWOT …………………………………………………………………………………139 

VI. Viziune strategică de dezvoltare, scop, direcţii de acţiune .………………………………….........141 

1. Viziune …………………………………………………………………………………….........141 

2. Misiune ……………………………………………………………………………………........141 

3. Direcţii de acţiune ………………………………………………………………………………142 

VII. IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE………………………………………………………146 

BIBLIOGRAFIE ...………………………………………………………………………………..152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

MOTTO: 

 

 

Satul, situat în inima unei lumi, îşi e oarecum sieşi suficient. El n-are nevoie de altceva decît de 

pămîntul şi de sufletul său şi de un pic de ajutor de sus, pentru a-şi suporta cu răbdare destinul. 

Această naivă suficienţă a făcut bunăoară ca satul românesc să nu se lase impresionat, tulburat  

sau antrenat de marile procese ale „istoriei”. 

 

Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, Discursul lui la recepţia de la Academia Română - 5 iunie 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satul românesc reprezintă viaţa 

în toată splendoarea sa 

structurală a omului liber 

ridicându-se din umbra 

pietrelor. 

Camelia Opriţa 

 

 

Veşnicia s-a născut la sat. 

 

Lucian Blaga 
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                                                       INTRODUCERE 

 

 

Consiliul Județean Alba, ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, constituită la nivel 

județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea 

realizării serviciilor publice de interes județean, are misiunea de a adopta strategii, prognoze și 

programe de dezvoltare economico-socială și de mediu ale județului și de a urmări, în cooperare cu 

autoritățile administrației publice locale interesate, măsurile necesare pentru realizarea acestora.   

 

În acest sens, conducerea Consiliului Județean Alba a considerat că este necesară elaborarea unei 

strategii sectoriale de dezvoltare rurală a județului Alba, adaptată nevoilor identificate, prioritizarea 

investițiilor și gestionarea eficientă a resurselor necesare pentru implementarea atât a proiectelor noi, 

cât și a celor aflate în derulare, ce vor contribui la progresul general al județului.  

 

Abordarea acestui domeniu într-o strategie judeţeană trebuie făcută în strânsă corelare cu alte domenii 

de interes, precum sănătate, educaţie şi formare profesională VET, utilităţi publice, energie, protecţia 

monumentelor istorice, promovarea judeţului Alba ca destinaţie pentru investitori, fiecare dintre 

acestea făcând subiectul unor strategii sectoriale deja aprobate. 

 

Din această perspectivă, o importanță deosebită o are capacitatea Consiliului Județean Alba de a-și 

planifica și utiliza resursele cu scopul de a satisface nevoile în continuă creștere ale comunității locale.           

 

Prin dispoziția nr.220/16 martie 2017, a președintelui Consiliului Județean Alba a fost constituit un 

grup de lucru, în vederea elaborării Strategiei sectoriale de dezvoltare rurală a județului Alba.    

 

Prioritățile strategiei vizează dezvoltarea și promovarea spațiului rural în vederea prevenirii 

depopulării satelor, creșterea atractivității spațiului rural, conservarea și valorificarea tradițiilor 

și valorilor locale, precum şi informarea și promovarea în rețelele europene și internaționale. 
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Metodologie 

 

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Rurală îşi propune, într-o primă etapă, analiza 

completă şi obiectivă a situaţiei existente a spaţiului rural din judeţul Alba, analiză ce cuprinde aspecte 

demografice, educaţionale, sociale, economice, urmate de o analiză SWOT şi un plan de acţiuni pentru 

perioada 2021-2027. 

 

Analiza situaţiei actuale s-a făcut într-o manieră realistă, motiv pentru care colectarea datelor din 

teritoriu a fost efectuată în colaborare cu autorităţile judeţene, UAT-urile, instituţiile locale (în principal 

informaţii statistice), precum şi cu sprijinul asociaţiilor profesionale şi a grupurilor de acţiune locală.  

 

Datele primare au fost colectate, prelucrate, analizate şi interpretate şi au format setul de informaţii 

necesare realizării fazei de analiză diagnostic, precum şi pentru faza următoare de elaborare propriu-

zisă a strategiei de dezvoltare rurală. De asemenea, un rol deosebit de important l-au avut bazele de 

date cu cele 67 primării comunale, elaborate de către Compartimentul Dezvoltare Economică şi 

Programe din cadrul Consiliului judeţean Alba. 

 

Evaluarea aspectelor favorabile şi nefavorabile, precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor asupra 

dezvoltării mediului rural sunt prezentate în cadrul Analizei SWOT. 

 

În vederea determinării potenţialului de dezvoltare pe termen mediu şi lung, informaţiile au fost 

colectate distinct pe patru zone rurale, denumite microregiuni.  

 

Acestea sunt compuse din comune învecinate geografic, cu aspecte relativ omogene referitoare la 

acces, relief, infrastructură, resurse, dezvoltare economică, nu reprezintă unități administrativ 

teritoriale, principalul rol al acestora este de a asigura o mai bună aplicabilitate și personalizare 

proiectelor ce vor fi desfășurate în județul Alba în perioada următoare de programare. 

 

Microregiunile care vor fi descrise și analizate în cuprinsul acestui document, au fost cuprinse şi într-o 

Hartă redată mai jos:  

 

I.  Zona Mureșului  
Comune componente: Berghin, Ciugud, Cricău, Fărău, Galda de Jos, Hopârta, Ighiu, 

Livezile, Lunca Mureşului, Meteş, Mihalţ, Miraslău, Noşlac, Râmeţ, Rădeşti, Rimetea, 

Sântimbru, Stremţ, Unirea 

 

II. Zona Munților Apuseni  
Comune componente: Albac, Almaşu Mare, Arieşeni, Avram Iancu, Bistra, Bucium, Mogoş, 

Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Întregalde, Lupşa, Ocoliş, Poiana Vadului, Ponor, 

Poşaga, Roşia Montană, Sălciua, Scărişoara, Sohodol, Vadu Moţilor, Vidra 

 

III. Zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului  
Comune componente: Blandiana, Câlnic, Ceru Băcăinţi, Cut, Daia Română, Doştat, 

Gîrbova, Ohaba, Pianu, Roşia de Secaş, Săliştea, Săsciori, Şibot, Şpring, Şugag, Vinţu de 

Jos 

 

IV. Zona Târnavelor 
Comune componente: Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelul 

de Jos, Jidvei, Lopadea Nouă, Sâncel, Şona, Valea Lungă 
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ABREVIERI 

  

AFIR Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 

AJF Asociaţia Judeţeană de Fotbal 

ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 

ANPM Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  

ANSVSA Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor  

APDRP Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit 

CPAC Catalogul Produselor Alimentare Certificate  

CRFIR Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia  

DGASPC Direcţia Generală de Asiatenţă Socială şi Protecţia Copilului  

DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

DOP Denumire de Origine Protejată 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FEGA Fondul European de Garantare Agricolă 

FEPAM Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

FLAG Fishing Local Action Groups (Grup de Acţiune Locală Pentru Pescuit) 

FNGIMM Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijloci  

GAL Grup de Acţiune Locală 

IATA International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian) 

IGP produse cu indicaţie geografică protejată 

ITCSMS Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor 

MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

LEADER Liaison Entre Actions pour le Développement de l'Économie Rurale (Legături între acţiuni 

pentru dezvoltarea economiei rurale) 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice 

ODD Obiective de Dezvoltare Durabilă 

OSPA Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

PAC Politica Agricolă Comună 

PNCCF Planul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 

POPAM Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

RNMCA Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 

RNPT Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale 

SPAS Serviciul Public de Asistenţă Socială 

UE Uniunea Europeană  
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I. CADRUL GENERAL 
 

1. Spaţiul rural – definiţie şi caracteristici 

 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul rural provine din latinescul rurs, ruris şi semnifică cultură, 

câmpuri, teritoriu ocupat, locuit, amenajat şi muncit de om. În sensul cel mai larg al noţiunii, termenul 

rural defineşte câmpurile (ţara), ţăranii şi în general toate teritoriile şi activităţile neurbane.      

Conform ordinului nr. 143/2005, prin spațiu rural sunt definite zonele aparținând comunelor, precum și 

zonele periurbane ale orașelor sau municipiilor, în care se desfășoară, cu respectarea prevederilor 

legislației în vigoare, activități încadrate în următoarele domenii economice: 

a) producție agricolă vegetală și/sau zootehnică, silvică, de pescuit și acvacultură; 

b) procesarea industrială a produselor agricole, silvice, piscicole și de acvacultură, precum și activități 

meșteșugărești, artizanale și de mică industrie; 

c) servicii de turism și de agrement rural. 

 

Spaţiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în serviciul său componentele 

fizico-geografice ale spaţiului, respectiv ale naturii. Este un spaţiu pe care omul l-a creat prin munca sa, 

în funcţie de nevoile sale, pe care l-a umplut cu creaţiile sale de natură antropică. 

 

Expansiunea spaţiului urban, dezvoltarea căilor de comunicaţie, amplasarea unor activităţi nonagricole, 

introducerea unor tehnici şi tehnologii au dus la încărcarea spaţiului rural cu noi elemente şi noi relaţii, 

îmbogăţindu-l calitativ şi cantitativ.       

La identificarea şi punerea în valoare a spaţiului rural se au în vedere o serie de caracteristici care îi dau 

individualitate, specificitate şi autenticitate comparativ cu spaţiul urban. 

 

Constantin Ţăran în lucrarea Modernizare şi reconstrucţie în satul românesc, prezintă ruralul şi modul 

său de relaţionare cu urbanul, sintetizate în tabelul de mai jos: 

 

RURAL 
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Spaţiul rural vs. spaţiul urban  

Dimensiunea Spatiul rural Spatiul urban 

Economică Predomină sectorul primar şi 

activităţile legate de acesta 
Dominat de activităţi din sectorul 

secundar şi terţiar 

Structura ocupaţională Agricultura şi alte activităţi legate de 

aceasta 
Industrie, construcţii, servicii şi 

administraţie 

Nivelul de educaţie şi pregătire Mai scăzut decat media naţională Mai ridicat decât media 

naţională 

Accesul la informaţii Scăzut Ridicat 

Accesul la servicii Scăzut Ridicat 

Demografică Fertilitate şi mortalitate 
ridicată 

Fertilitate şi mortalitate 
scăzută 

Politică  Predomină conservatorismul şi 

rezistenţa la schimbare 
Predomină elementele liberale şi 

radicale  

Etnică Omogenă Variată 

Nivelul migraţiei Scăzută în sensul ieşirii din  rural Ridicată în sensul intrării în 

urban 
 

 

Totuşi, de-a lungul timpului, diferenţele dintre spaţiul rural şi cel urban s-au estompat. Transformarea, 

modernizarea spaţiului rural este o realitate, fiind caracterizată de răspândirea activităţilor industriale şi 

a serviciilor în zonele rurale, ceea ce determină ca vechea distincţie dintre oraş şi provincie să fie mai 

puţin clară.  
 

 

În prezent, rural nu mai este sinonim cu economia 

agricolă, el devine mai degrabă o zonă cu o economie 

diversificată, ce include dezvoltarea activităţilor 

industriale şi a serviciilor. Relaţia rural - urban formează 

o structură complexă, de dependenţe reciproce, deoarece 

ambele se influenţează reciproc. Cooperarea rural - urban 

ar trebui să încurajeze măsurile de mediu şi să favorizeze 

oferirea unui nivel adecvat de servicii pentru populaţia 

rurală şi unităţile economice din spaţiul rural. 
 

 

Majoritatea zonelor rurale din Europa nu mai reflectă imaginea dominanței sectorului agricol şi a 

migrarii în afară a muncii. Transferul forţei de muncă din multe zone rurale apropiate de centrele 

urbane a fost depăşit în greutate de migrarea înăuntru a persoanelor economic active şi a celor 

pensionate din zonele urbane. Practic, datorită creşterii nivelului de trai, oamenii sunt în căutarea unor 

variate posibilităţi de recreere, zonele rurale venind în întâmpinarea acestei cereri, cu un peisaj rural de 

o înaltă valoare naturală, aşezări cu vestigii arhitectonice şi zone protejate, precum parcurile naţionale 

şi regionale. 
 
 

 

Pentru județul Alba, mediul rural înseamnă cultură, 

istorie, natură, om, viață, viitor. Prosperitatea satului din 

Alba înseamnă o obligație ce revine prezentului, pentru 

asigurarea continuității valorilor autohtone, iar elementul 

esențial al spațiului rural din județul Alba este omul, cel 

care creează, cel care moștenește, cel care ocrotește.  

Omul va fi, așadar, scopul principal al devenirii 

spațiului rural din județul Alba.  
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Strategia de Dezvoltare Rurală a judeţului Alba 2021-2027 este realizată în concordanţă cu: 

 

 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  

 Politica Agricolă Comună  

 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

 Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a 

spaţiului rural în perioada 2014-2020-2030 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020, PNDR 2021-2022 

 Planul Naţional Strategic 2021-2027  

 

 

 Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027  

 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 

 

2. La nivel european 

 

Agricultura este afectată de schimbările climatice și de impactul acestora asupra biodiversității și a 

calității solului și apei, precum și de cerințele pieței globale. La conceperea noii politici de dezvoltare 

rurală a UE s-au avut în vedere problemele noilor state membre, veniturile locuitorilor din zonele rurale 

mai scăzute decât media UE, populaţia activă îmbătrânită, nivelul redus de pregătire profesională a 

acesteia şi o dependenţă prea mare de sectorul primar.  

Politica agricolă a UE s-a 

schimbat considerabil în ultimele 

decenii, pentru a sprijini zonele 

rurale să facă față multiplelor 

provocări economice, sociale și 

de mediu pe care le aduce secolul 

al XXI-lea. Aceasta acoperă 

numeroase domenii, printre care 

se numără calitatea alimentelor, 

trasabilitatea, comerțul și 

promovarea produselor agricole 

din UE. UE îi sprijină financiar 

pe agricultori și încurajează 

practicile durabile și ecologice, 

investind totodată în dezvoltarea 

zonelor rurale. Această politică 

formează cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune (PAC) și vine în completarea sistemului de 

plăți directe către agricultori și a măsurilor de gestionare a piețelor agricole (primul pilon). O parte din 

obiectivele sale sunt comune fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI).  

Cele 28 de țări ale UE derulează în această perioadă 118 programe de dezvoltare rurală
1
 (PDR): 20 de 

țări au un program național unic (România fiind în această situaţie), iar celelalte 8 au ales să 

implementeze două sau mai multe programe (regionale). 

 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro 

Nivel 
internaţional 

Nivel 
regional/ 

local 

Nivel 
naţional 
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2.1. Politica agricolă comună (PAC)  

Politica agricolă comună
2
 a fost creată în 1962 de cele șase țări fondatoare ale UE și se numără printre 

cele mai vechi politici UE. PAC constă într-un set de acte legislative adoptate de UE în vederea 

asigurării unei politici comune armonizate în domeniul agriculturii.  

Fiind o politică dinamică, PAC s-a adaptat, prin reforme succesive, la noile provocări cu care se 

confruntă agricultura europeană. În urma alocării fondurilor PAC pentru perioada 2021-2027 din 

bugetul pe termen lung al UE, s-a convenit asupra unui regulament de tranziție pentru anii 2021 și 

2022. Regulamentul de tranziție va extinde majoritatea normelor PAC care au fost în vigoare în 

perioada 2014-2020, dar va adăuga în același timp noi elemente pentru a include obiective de mediu 

mai ambițioase și pentru a asigura o tranziție lină către viitorul cadru PAC, așa cum este prevăzut în 

propunerile Comisiei.  

Obiective generale: 

 asigurarea unui viitor economic stabil și corect pentru agricultori; 

 stabilirea unor ambiții mai mari pentru acțiunile legate de mediu și de climă; 

 păstrarea agriculturii în inima societății europene. 

 Obiective specifice: 

 

Bugetul PAC 2021-2027 

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (CFM) aferent perioadei 2021-2027 include 

365 de miliarde EUR pentru PAC (în prețuri curente). Acest cuantum corespunde unei proporții medii 

de 28,5 % din bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027.  

Pentru România este propusă suma de 20,5 miliarde EUR din care 13,3 miliarde este destinată plăților 

directe, 363 mil EUR alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA), iar 6,7 miliarde EUR alocate 

pentru dezvoltarea rurală (FEADR). 

În ceea ce privește alocările minime și maxime prevăzute pentru FEADR se propun următoarele: 

 • cel puțin 5% din total FEADR – LEADER;  

                                                           
2
 https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cap-introduction/ 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#overview
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/transitional-regulation_ro
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• cel puțin 30% intervenții adresate obiectivelor specifice de mediu și climă;  

• maximum 4% din total FEADR – finanțarea acțiunilor de asistență tehnică necesare pentru 

managementul eficient și implementarea Planului Strategic PAC. 

 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte agricultura şi 

dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune (PAC), care reprezintă un set de reguli şi 

măsuri care vizează în principal creşterea productivităţii, garantarea unui nivel de viaţă echitabil 

populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii aprovizionărilor, asigurarea 

consumatorului cu provizii la preţuri raţionale. 

Potrivit Reglementării Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, 

s-au creat fonduri europene pentru sprijinirea agriculturii: 

 

 Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - pentru măsurile de reglementare sau 

sprijinire a piețelor agricole și pentru plățile directe către agricultori în contextul politicii 

agricole commune, 

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - pentru finanţarea 

programelor de dezvoltare rurală, 

 Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) - destinat politicilor europene 

în domeniul pescuitului și al afacerilor maritime în perioada 2014-2020. 

2.2. Europa 2030 

Agenda 2030
3
 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă noul cadru global de dezvoltare 

durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Ea constituie un angajament de a 

eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, inclusiv în Europa. 

ODD se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate şi  își 

propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și 

componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate în principal pe: 

 

 

 

                                                           
3
 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/eu-approach-

sustainable-development_ro 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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3. La nivel naţional 

3.1. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

 

Este Programul prin care se acordă fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 

României pentru dezvoltarea economico – socială a 

spaţiului rural din România. Implementarea tehnică și 

financiară este asigurată de către Agenția pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).  

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

(AFIR) este o instituţie publică în subordinea 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) 

care își desfășoară activitatea prin reorganizarea Agenției 

de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), 

asigură implementarea tehnică și financiară a Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 

preluând în totalitate derularea și monitorizarea 

Programului SAPARD, PNDR 2007 – 2013 şi PNDR 

2014-2020. 

Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autorităţile publice locale au avut la dispoziţie 8,1 miliarde de 

euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investiţiilor la standarde europene, eficiente şi 

rentabile. Acestea trebuie să vizeze următoarele șase priorități: 

a. Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, 

deschiderea către piață și procesare a produselor agricole; 

b. Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri; 

c. Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în 

zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural. 

d. Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor 

în sectoarele nonagricole din mediul rural; 

e. Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram 

dedicat;  

f. Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul 

abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, 

calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii 

sociale. 

S-au conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR: 

 

Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte restructurarea şi dezvoltarea 

producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor prelucrătoare aferente, pentru a le face mai 

competitive şi pentru a contribui la creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural 

(acolo unde este posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din aceste 

zone. 

 

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe menţinerea şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului din zonele rurale ale României prin promovarea unui management durabil atât pe 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Agriculturii_%C8%99i_Dezvolt%C4%83rii_Rurale_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_European_Agricol_pentru_Dezvoltare_Rural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_European_Agricol_pentru_Dezvoltare_Rural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/SAPARD
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suprafeţele agricole, cât şi pe cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi 

conservarea naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, asigurarea unei 

ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de management durabil al terenurilor agricole 

şi forestiere. 

 

Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - vizează 

gestionarea şi facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care să le 

asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi economic. 

  

Axa IV– LEADER – are în vedere implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru 

îmbunătăţirea guvernării administrative la nivel rural. 

 

 

3.2. Programul LEADER4  

 
Este unul dintre programele de succes ale Uniunii Europene în 

domeniul dezvoltării rurale. LEADER nu reprezintă un set fix 

de măsuri care trebuie implementate, ci o metodă de 

mobilizare şi de promovare a dezvoltării rurale în 

comunităţile locale. 

Abordarea LEADER reprezintă o provocare pentru toţi 

actorii care vor fi implicaţi în implementarea acesteia, 

întrucât spaţiul rural românesc încă se confruntă cu 

numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul pentru 

disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor 

componentelor sale: economia rurală, potenţialul 

demografic, sănătate, şcoală, cultură etc. 

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi implementarea unor 

strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile 

identificate la nivel local şi potenţialul endogen. 

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în 

perioada 2010-2015 prin intermediul PNDR, perioadă în care au funcționat 163 de GAL-uri. Pentru 

perioada 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din România a emis 

autorizație de funcționare pentru 239 GAL-uri care acoperă 92% din teritoriul eligibil LEADER.  

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări 

dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de 

reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din 

teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. 

 

 

 

                                                           
4
 LEADER la origine provine din limba franceză "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale", în traducere 

“Legături între acţiuni pentru dezvoltarea economiei rurale” 
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3.2.1. Grupurile de Acţiune Locală (GAL-uri) 

 

GAL-urile sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de dezvoltare locală, practic au 

ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor unde sunt implementate. Aceste entități sunt organizații non-

guvernamentale, care au ca obiectiv specific dezvoltarea zonei în care sunt instituite, reprezintă 

parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor: 

o Public: 
- administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, etc.) 

- servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.) 

o Privat: 
- sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.); 

- sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.); 

- sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); organizaţii de întreprinzători; 

- societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-culturale, etc.) 

o Societate civilă: 
- organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii culturale, sociale,  

religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.); 

- persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial. 

Teritoriul acoperit de programul LEADER în România este de 228.754 km
2
, respectiv 96% din 

suprafaţa totală a României (238.397 km
2
 reprezintă suprafaţa totală a României) şi are o populaţie de 

11.359.703 locuitori.  

GAL-urile se constituie în teritorii coerente cu populaţia cuprinsă între 10.000-100.000 de locuitori, 

inclusiv oraşe mici cu populaţia de maxim 20.000 de locuitori. 

Membrii sunt desemnaţi dintr-un teritoriu omogen, care îndeplinesc cerinţele specifice privind 

componenţa şi teritoriul acoperit şi vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. 

Partenerii privaţi şi reprezentanţii societăţii civile reprezintă cel puţin 51% din totalul membrilor, atât la 

nivelul parteneriatului, cât şi la nivel decizional. La nivel decizional niciun grup de interese nu va 

deţine mai mult de 49% din drepturile de vot. 

 

În judeţul Alba există şase GAL-uri care acoperă mediul rural şi în proporţie mai mică şi mediul urban 

(oraşele Teiuş, Baia de Arieş, Zlatna), respectiv o suprafaţă de 5.749,51 km² - reprezentând 92% din 

suprafaţa totală a judeţului. 
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3.2.2. Lista GAL-urilor cu sediul în judeţul Alba 

Denumire Acoperire comune/oraşe, Locuitori Populaţie/ 
Suprafaţă 

Reprezentant 
legal 

Adresa 

 
GRUPUL DE 
ACŢIUNE 
LOCALĂ PE 
MUREŞ ŞI 
PE 
TÂRNAVE  

Comună MS: Ațintiș, 
Comune AB: Cetatea de Baltă - 2930 
loc. , Fărău - 1569 loc., Hopârta - 1152 
loc., Jidvei - 4617 loc., Lopadea Nouă – 
2759 loc., Lunca Mureşului -2404 loc.,  
Noșlac - 1661 loc., Rădești –  
1200 loc., Sâncel - 2411,  
Șona - 4067 
Oraşe: Teiuş - 6695 loc. 
 

Total - 33.040 
locuitori, 

jud. Alba* - 
31.465 locuitori  

 
765,51km2 

 

Viorica 
Vâlcea - 
manager 

 
Noşlac, Str. 
Principală nr. 
78, 517 515, 
Jud. Alba 

 
GRUPUL DE 
ACŢIUNE 
LOCALĂ 
MUNŢII 
METALIFERI, 
TRASCĂU ŞI 
MUNTELE 
MARE 

Comune: Cricău - 1912 loc.,  
Galda de Jos - 4516 loc.,  
Ighiu- 6283 loc., Întregalde –  
577 loc., Livezile - 1192 loc.,  
Lupşa - 3052 loc., Miraslău –  
1985 loc., Mogoş - 731 loc.,  
Ocoliş - 616 loc., Ponor –  
540 loc., Poşaga - 1040 loc.,  
Râmeţ  - 574 loc., Rimetea –  
1126 loc., Sălciua - 1428 loc., Stremţ - 
2418 loc., Unirea – 4796 loc. 
Oraş: Baia de Arieş - 3461 loc. 
 

 
 

*36.255 
locuitori 

 
1424,48 km2 

 
Vasile Gog- 
preşedinte 
 
Coriolan 
Baciu - 
manager 
 
 

 
 
Sălciua, sat 
Sălciua de 
Jos nr. 62, 
517 648, Jud. 
Alba 
 
 
 
 
 

 
 
GRUPUL DE 
ACŢIUNE 
LOCALĂ 
„ŢARA 
SECAŞELOR 
ALBA-SIBIU” 
 
 
 
 
 
 

 
Comune SB: Apoldu de Jos, Loamneş, 
Ludoş, Păuca, Slimnic, Şura Mică, Şura 
Mare  
Oraş SB: Ocna Sibiului  
Comune AB:  
Berghin - 1893 loc., Bucerdea Grânoasă 
-2235 loc., Câlnic – 1681 loc., Cenade - 
943 loc., Cergău - 1490 loc., Ciugud –  
3048 loc., Crăciunelu de Jos –  
1954 loc., Cut - 1075 loc., Daia Română 
- 2773 loc., Doştat – 956 loc., Gârbova - 
2050 loc., Mihalţ – 3051 loc., Ohaba – 
757 loc., Roşia de Secaş - 1542 loc., 
Sîntimbru - 2723 loc., Şpring - 2420 loc., 
Valea Lungă - 2907 loc. 
 

 
 

Total - 54.038 
locuitori 

Jud. AB* - 
33.498 locuitori 

 
1442,48 km2 

 
 
Sergiu 
Bogdan 
Muntean -
preşedinte 
 
Doru Pop -
manager 

 
 
 
Ciugud, Str. 
Principală nr. 
157, 517 
270, Jud. 
Alba  

GRUPUL DE 
ACŢIUNE 
LOCALĂ  
VALEA 
AMPOIULUI 
- VALEA 
MUREŞULUI 

Comună HD: Romos  
Comune AB:  
Almaşu Mare - 1289 loc, Blandiana - 
923 loc, Bucium – 1454 loc., Ceru 
Băcăinţi - 269 loc., Ciuruleasa - 1197 
loc., Meteş - 2860 loc., Pianu - 3082 
loc., Săliştea - 2197 loc.,  Săsciori – 
5757 loc.,  Şibot - 2236 loc.,  
Vinţu de Jos - 4801 loc. 
Oraş: Zlatna - 7490 loc. 
 

Total - 36.159 
locuitori 

Jud. Alba * - 
33.555 locuitori 

 
1287,4 km2 

 
Sabin Onc -
preşedinte 
 
Dana Ispas -
manager  
 

 
Vinţu de Jos, 
Str. Lucian 
Blaga nr. 20, 
517 875, Jud. 
Alba 
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Denumire Acoperire,  
Locuitori 

Populaţie/ 
Suprafaţă 

Preşedinte Adresa 

GRUPUL DE 
ACŢIUNE 
LOCALĂ 
DRUMUL 
IANCULUI 

 
Comune: Avram Iancu - 1636 loc., 
Bistra - 4540 loc., Sohodol - 1729 loc., 
Roşia Montană - 2656 loc., Vidra - 1691 
loc. 
 

Total - 12.252 
locuitori 

 
382,38 km2 

 
Marin Bîrla -
preşedinte 

Avram Iancu, 
Str. 
Principală nr. 
169, 517 
065, Jud. 
Alba 

 
GRUPUL DE 
ACŢIUNE 
LOCALĂ 
ARIEŞUL 
MARE 

 
Comună BH: Nucet  
Comune AB: Arieşeni - 1765 loc., Albac - 
2089 loc, Gârda de Sus - 1714 loc., 
Horea - 2143 loc., Poiana Vadului - 
1139 loc., Scărişoara - 1661 loc., Vadu 
Moţilor - 1348 loc. 
 

Total - 14.024 
locuitori 

Jud. Alba * - 
11.859 locuitori 

 
447,26 km2 

 
Lucian Mihai 
Morar -
preşedinte 

 
Albac, Sat 
Cioneşti nr. 
11, 517 005, 
Jud. Alba 

3.2.3. Hartă cu GAL-urile din judeţul Alba 
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3.3. Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime  

Direcţia Generală pentru Pescuit din cadrul MADR este autoritatea de management pentru Programul 

Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 responsabilă cu elaborarea şi 

negocierea cu Comisia Europeană a documentelor de programare privind intervenţiile pentru pescuit. 

Finanţarea implementării va fi asigurată prin Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 

(FEPAM) şi co-finanţare, prin bugetul naţional și surse private, după caz.  
 

3.3.1. Grupurile de Acțiune Locală pentru pescuit (FLAG5-uri) 
 

 

FLAG-urile reprezintă parteneriate care reunesc sectorul privat, autoritățile locale și organizațiile 

societății civile din sectorul pescuitului care elaborează acțiuni de dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității (DLRC). DLRC le oferă comunităților locale, în cadrul FEPAM, noi 

posibilități de a face față provocărilor cu care se confruntă zonele de coastă și de pescuit din întreaga 

UE.  

_____________________________________ 

5 FLAG provine din limba engleză "Fisheries Local Action Groups", în traducere “Grupuri de Acțiune Locală pentru 

Pescuit” 
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FLAG-urile implementează măsurile Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

(POPAM) 2014-2020 care finanțează proiecte locale în cadrul unei strategii elaborate pentru a răspunde 

nevoilor și oportunităților specifice, identificate la nivel local.  

Pe teritoriul României sunt 22 de FLAG-uri localizate de-a lungul Dunării, pe coasta Mării Negre și pe 

principalele cursuri interioare, care cuprind judeţele: Alba, Botoşani, Brăila, Braşov, Călăraşi, 

Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, 

Tulcea, Vâlcea.  

 

3.3.2. FLAG Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora 
 

Pe teritoriul judeţului Alba se află FLAG Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a afluenţilor acestora care 

cuprinde porțiuni din două județe ale României (Alba și Hunedoara) având o suprafață de 1.043,37 km
2
, 

respectiv următoarele UAT-uri de pe raza judeţului Alba:  Alba Iulia, Blandiana, Ciugud, Daia Română, 

Doştat, Galda de Jos, Sîntimbru, Şibot, Şpring şi Vinţu de Jos. 

Populaţia: 99.591 locuitori 

Suprafaţa/km
2
: 1.043,37 km

2 

Densitatea populaţiei 

(locuitori/km
2
): 

95,45 locuitori/km
2 

Tipul de zonă a FLAG-ului: Ape interioare, urbană, rurală 

 

Prin acţiunile prevăzute în strategie se urmăreşte dezvoltarea domeniului piscicol şi de acvacultură care 

poate aduce plus valoare teritoriului contribuind la creșterea economică locală, bazată pe sporirea 

numărului de locuri de muncă în domeniul acvaculturii, pescuitului și în alte domenii relevante. 
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II. CADRUL LEGISLATIV 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3.07.2019 privind Codul Administrativ 

 

Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol 

Legea nr.70/2018 privind modificare și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri 

de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 

Ordonanța de Urgență nr.27/2018 pentru completarea art.II din legea nr.70/2018 privind modificarea 

și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor 

din sectorul agricol 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) 

Regulamentul Delegat (UE) NR. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul 

pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 

introducere a unor dispoziții tranzitorii 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, 

privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului  

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, 

de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea 

acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a 

Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014  

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului  

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului  

Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de 

stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 

și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în 

ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a 

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin 

pentru anii 2021 și 2022 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.808-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.808-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.808-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.808-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/legislatie/r_nr.807-2014.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1306-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1306-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1306-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1306-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1310-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1305-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1305-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1305-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1303-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1303-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1303-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1303-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1303-2013-ro.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/r-nr.1303-2013-ro.pdf
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III. CADRUL INSTITUŢIONAL 
 

1. Nivel european 
 

Instituțiile UE colaborează pentru a garanta politici optime în materie de alimente și agricultură, în 

toate etapele: elaborare, implementare, monitorizare și evaluare. Autoritățile naționale și locale pun în 

aplicare legislația convenită la nivelul UE. Prin bugetul UE, fondurile sunt puse la dispoziția statelor 

membre în conformitate cu normele stabilite la nivelul Uniunii. De asemenea, UE monitorizează modul 

în care se aplică legislația și eficacitatea ei, coordonând în același timp modificările. 

Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere politic, responsabil 

cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului 

European și ale Consiliului UE. Conducerea acesteia este asigurată de un preşedinte şi 27 de comisari 

reprezentând fiecare stat membru. 

- Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (DG AGRI) este responsabilă de elaborarea 

lucrărilor Comisiei Europene în materie de: agricultură şi dezvoltare rurală, mediu şi siguranţă 

alimentară. Activitatea principală a Comisiei este de iniţiativă legislativă şi de urmarire a 

implementării de către statele membre.  

 

Consiliul Uniunii Europene este instituţia care reprezintă guvernele statelor membre, locul în care 

miniştrii din toate ţările membre se reunesc pentru a adopta legi şi pentru a coordona politici. 

Președinția Consiliului se asigură prin rotație la fiecare şase luni între statele membre ale UE, în 

perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 aceasta fiind asigurată de către România. În cadrul acestuia se 

regăsesc zece domenii, cele pe agricultură fiind: 

- Consiliul Agricultură și Pescuit, adoptă acte legislative, adesea împreună cu Parlamentul European, 

într-o serie de domenii care privesc producția de alimente și dezvoltarea rurală. Rolul Consiliului 

este de a se asigura că punctele de vedere ale statelor membre sunt luate în considerare și că acestea 

sunt implicate în fiecare etapă a punerii în aplicare a PAC, în special având în vedere utilizarea pe 

scară mai largă a actelor delegate. Actele delegate sunt o formă de legislație secundară care este 

utilizată, de exemplu, pentru a actualiza cerințele tehnice din actele legislative. 

- Comitetul special pentru agricultură (CSA) din cadrul Consiliului UE a fost creat la 12 mai 1960, 

printr-o decizie a reprezentanților guvernelor statelor membre. CSA pregătește lucrările Consiliului 

Agricultură și Pescuit, în special toate dosarele legate de PAC. 

2. Nivel naţional 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală pentru Dezvoltare Rurală 

îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru PNDR. 

Agenția pentru Finațarea Investițiilor Rurale (AFIR) a preluat patrimoniul APDRP şi atribuţiile ce 

decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum și atribuțiile de implementare 

tehnică, plată și monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, respectiv 

2014-2020. Acționează ca agenţie de plată asigurând implementarea tehnică și financiară pentru toate 

măsurile de finanțare ale PNDR, mai puțin cele delegate către Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură. 

http://www.madr.ro/
http://www.afir.info/


26 
 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) îndeplinește rolul de Organism Delegat pentru 

măsurile delegate de către AFIR, incluse în PNDR. 

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) funcţionează ca 

autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranţa alimentelor, organ de 

specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului și 

în coordonarea prim-ministrului. 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituția de specialitate a administrației publice 

centrale cu competențe în implementarea politicilor și legislației din domeniul protecției mediului. Ea se 

află în subordinea Ministerului Mediului. 

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) este organizată și funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, care coordonează și controlează aplicarea prevederilor legale specifice 

domeniului protecției plantelor, carantinei fitosanitare și al produselor de protecție a plantelor, în 

subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Curtea de Conturi a României acționează ca Organism de Certificare prin Autoritatea de Audit privind 

utilizarea fondurilor comunitare nerambursabile derulate prin PNDR. 

 

3. Nivel local 
 

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia (CRFIR 7 Alba Iulia) este 

una dintre cele 8 structuri organizatorice la nivel regional a Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale (AFIR) unde se semnează şi contractează proiectele depuse electronic prin intermediul 

portalului AFIR. 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Alba (DADR) este instituţia publică cu personalitate juridică, 

servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, 

îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, 

efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, 

precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba (OJFIR) reprezintă structura organizatorică 

la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 oficii judeţene). Oferă informaţiile necesare în 

vederea depunerii electronice a proiectulului, dar și în ceea ce privește cererile de plată ulterioare 

contractării proiectului. Experții OJFIR vor realiza verificări pe teren la proiectele care au primit 

finanțare nerambursabilă pentru a stabili eligibilitatea plăților solicitate. În cazul beneficiarilor privați, ce 

au proiecte care conțin achiziții simple și complexe, experții OJFIR realizează atât verificarea dosarelor 

de achiziții, cât și avizarea acestora. 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba (OSPA) este instituţia publică, cu personalitate 

juridică, finanţată din venituri proprii, subordonată din punct de vedere tehnic Direcţiei pentru 

Agricultură a Judeţului Alba ce are ca obiect de activitate: studii, cercetări şi analize de sol, plante şi 

apă. 

Direcţia Silvică Alba este unitatea care reprezintă interesele şi îndeplineşte atribuţiile Regiei Naţionale 

a Pădurilor – Romsilva, pe raza judeţului Alba şi are ca scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul 

silviculturii. Aceasta acţionează pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului 

forestier pe care îl administrează, pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite 

conform legii şi valorificarea produselor specifice fondului forestier. 

http://www.apia.org.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ministerul_Mediului
http://www.curteadeconturi.ro/
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Oficiul Fitosanitar Alba, verifică respectarea legislației specifice prin efectuarea de controale în culturi 

agricole, plantații pomicole, viticole, floricole, la operatori econimici autorizați să producă plante 

pentru plantare, să efectueze tratamente termice la lemn sau să efectueze activități de import/export de 

plante sau produse vegetale, precum și la operatorii autorizați să importe, să comercializeze sau să 

utilizeze produse de protecție a plantelor 

Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba are ca atribuţii protejarea sănătăţii 

de-a lungul întregului lanţ alimentar – adică în fiecare etapă a procesului de producţie, de la fermă la 

consumator – prevenind contaminarea alimentelor, promovând igiena alimentară, informarea 

transparentă a consumatorilor cu privire la alimente, respectiv sănătatea şi bunăstarea animalelor. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba acționează pentru a asigura populației un mediu sănătos în 

armonie cu dezvoltarea economică și socială a judeţului. Misiunea APM este de a asigura un mediu mai 

bun, precum și realizarea unor îmbunătățiri majore și continue ale calității aerului, solului și apelor. 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba funcţionează în baza 

Legii nr. 266/2002 republicată, privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, 

comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi inregistrarea soiurilor de 

plante. ITCSMS Alba îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul a trei judeţe: Alba, Hunedoara şi Sibiu, şi 

funcţionează ca serviciu public deconcentrat, finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul de stat, subordonat Direcţiei Generală Control, Antifraudă şi Inspecţii din cadrul Ministerului 

Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale.  
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IV. ANALIZA DIAGNOSTIC 
 

 

1. Localizare geografică 

 
 

Judeţul Alba este situat în partea central – vestică a 

teritoriului ţării, în zona de contact a Podişului 

Transilvaniei cu Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali, şi 

ocupă o suprafaţă de 6.242 km
2
, ceea ce reprezintă 2,6% 

din suprafaţa României, fiind al 16-lea județ ca mărime 

din ţară.  

 

Se învecinează cu judeţele Cluj şi Bihor la nord, cu 

judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara la vest, cu judeţul 

Vâlcea la sud, iar cu judeţele Sibiu şi Mureş la est. 

 

 

 

 

 

Punct 

cardinal 

Punct extrem Judeţul cu care se 

învecinează 

Longitudine 

estică 

Latitudine 

nordică 

Nord Pătruşeşti 

(com. Horea) 

Cluj 22
0
47

’
 46

0
35’ 

Bihor 

 

Sud 

Tău Bistra 

(com. Şugag) 

Sibiu  

23
0
32

 ‘
 

 

45
0
24’ Vâlcea 

Hunedoara 

Est Crăciunelu de Sus 

(com. Cetatea de Baltă ) 

Sibiu 24
0
15’ 46

0
10’ 

Mureş 

 

Vest 

 

Bubeşti (com. Arieşeni ) 

Hunedoara  

22
0
37’ 

 

46
0
30’ Bihor 

Arad 

 

 

Judeţul este situat între munţii Apuseni - situaţi în vest şi nord-vest (cu o înălţime maximă de 1826 m- 

Muntele Mare), Munţii Sebeşului - situaţi în sud (cel mai înalt vârf fiind Vârfu lui Pătru, având 2.130 

m altitudine) şi Podişul Transilvaniei la est, ceea ce înseamnă o mare varietate de peisaje, resurse 

naturale ale solului şi subsolului şi locuri prielnice aşezărilor. 
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2. Teritoriul  

 
 

Delimitarea geografică a mediului rural 

analizat la nivelul județului Alba a avut la 

bază criteriul împărțirii administrativ – 

teritoriale.  

 

Din punct de vedere administrativ- teritorial, 

în ceea ce priveşte numărul comunităților 

rurale, județul este reprezentat de 67 comune 

și 656 sate.  

 

 

În ceea ce privește spațiul rural, acesta ocupă 

aproximativ 83% din teritoriul regiunii Centru 

și oferă rezidență pentru 40% din locuitorii 

acesteia.  

 

Având la bază criteriul împărțirii administrativ-teritoriale, ponderile spațiilor urbane și rurale la nivelul 

județelor din Regiunea Centru sunt următoarele: 

 

 

Județul Ponderea suprafeței urbane (%) Ponderea suprafeței rurale (%) 

Mureș 12.8 87.3 

Covasna 13.0 87.0 

Harghita 14.7 85.3 

Sibiu 19.3 80.7 

Alba 21.9 78.1 

Brașov 22.3 77.7 

 

Referitor la ponderea suprafeței spațiului rural, județul Alba se situează pe locul 5, după judeţele 

Mureş, Covasna, Harghita şi Sibiu, iar ca pondere a suprafeţei urbane, se află pe locul 2 după judeţul 

Braşov. 

Analizând comparativ ponderea comunelor și cea a satelor la nivel de Regiune Centru, județul Alba 

ocupă locul 2 în ce privește numărul de comune (67) și locul 1 cu cea mai mare pondere a numărului 

de sate (656).  

Particularitatea județului 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.  
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2.1. Suprafaţa, ponderea şi categoria de mărime a judeţelor din Regiunea 

Centru 

  

 Județul Suprafaţa 

(km
2
) 

Ponderea din Regiunea 

Centru (%) 

Ponderea din suprafaţa 

României (%) 

Categoria de 

mărime a judeţului 

 Mureș 6714 19,7 2,8 mare 

 Harghita 6639 19,5 2,8 mare 

 Alba 6242 18.3 2,6 mijlocie 

 Sibiu 5432 15,9 2,3 mijlocie 

 Brașov 5363 15,7 2,2 mijlocie 

 Covasna 3710 10,9 1,6 mică 

       

        

Ca suprafaţă şi pondere în Regiunea Centru, judeţul Alba se află pe locul 3, primul din categoria 

mijlocie de mărime a judeţelor, după judeţele Mureş şi Harghita care se înscriu în categoria mare. 
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3. Demografia 

3.1.  Structura demografică pe zone, grupe de vârstă și sexe 
 

Populaţia constituie una din cele mai complexe colectivităţi statistice datorită diversităţii caracteristicilor 

care fac obiectul observării, al modificărilor frecvente în structura şi dimensiunea sa. Piramida vârstelor 

reflectă cel mai fidel cronica generațiilor, evidențiind disproporțiile în structura populației, pe vârste și 

sexe.  La 1 ianuarie 2019, structura populației pe grupe de vârsta și sexe, în mediul rural pe microregiuni 

rurale se prezenta astfel: 

Zona Mureşului 

 

În zona Mureșului, se observă faptul că, în ceea ce 

privește populația de sex masculin, la segmentul de 

vârstă 40-49 ani este concentrat cel mai mare număr, 

acesta scăzând brusc, mai întâi la grupa de vârstă 35-39 

ani cu 20 % şi apoi la 55-59 ani cu 34%.  

 

La feminin, la segmentul de vârstă 40-49 ani este 

concentrat cel mai mare număr, acesta scăzând brusc la 

grupa de vârstă 55-59 ani cu 32 %. De asemenea, 

ponderea populației masculine este mai mare decât cea 

feminină, însă, începând cu grupa de vârstă 65-69 ani 

balanța se schimbă în favoarea populației feminine, 

care la grupa de vârstă 80+ reprezintă dublul celei 

masculine. 

 

 

 

Zona Podişului Secaşelor - Valea Cugirului 

 

În zona Podișului Secașelor - Valea Cugirului nu 

sunt modificări majore, doar uşoare scăderi la 

populația de sex masculin, după vârsta de 40-44 

ani, scăzând brusc în grupa de vârstă 55-59 ani cu 

32 %.  

La populația de sex feminin, sunt înregistrate 

uşoare scăderi la grupele de vârstă 35-39 ani, 

respectiv 55-59 ani, crescând brusc după 60 ani 

după care scade treptat, ajungând la grupa de vârstă 

80+ să fie aproape peste dublul populației 

masculine.   
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Zona Munţilor Apuseni 

 

În zona Munților Apuseni, se observă faptul că, 

în ceea ce privește populația de sex masculin, la 

grupa de vârstă 40-49 ani este concentrat cel mai 

mare număr, cu tendință descendentă la 

următoarele grupe de vârstă.  

 

La populația de sex feminin, predomină grupele 

de vârstă 45-49 ani, aceasta scăzând apoi treptat 

în grupele de vârstă următoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Târnavelor 

 

În zona Târnavelor se observă faptul că, în ceea 

ce privește populația de sex masculin, la grupa 

de vârstă 40-49 ani este concentrat cel mai mare 

număr, acesta scăzând brusc în grupa de vârstă 

următoare 55-59 ani cu 32%.  

 

La populația de sex feminin, segmentul de vârstă 

45-49 ani cuprinde cel mai mare număr, acesta 

scăzând brusc cu 27% în grupa de vârstă 

următoare 50-54 ani, urmând să crească treptat 

după 65 de ani, când populaţia feminină este mai 

numeroasă decât cea masculină.   

 

Structura pe vârste a populației rezidente poartă amprenta specifică unui proces de îmbătrânire 

demografică, marcat, în principal, de scăderea natalității, care a determinat reducerea ponderii 

populației tinere (0-14 ani) și de creșterea absolută și relativă a populației cu vârsta între 30-60 ani.  

În toate zonele analizate în cazul segmentului de vârstă de peste 60 de ani se observă o durată medie 

a vieții mai mare a persoanelor de sex feminin. 
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3.2. Evoluţia natalităţii în mediul rural 
 

Natalitatea, prima componentă a mișcării naturale a populației, a înregistrat în perioada 2014-2019 o 

ușoară scădere atât în zona Mureșului, după o perioada de stagnare în anii 2017-2018, cât şi în Zona 

Munților Apuseni după o perioadă de scădere în anii 2017-2018 (în anul 2018 fiind cea mai mică 

natalitate din judeţ). În Zona Târnavelor, respectiv în Podișul Secașelor și Valea Cugirului valorile sunt în 

creştere. 

 

 
 

 

3.3. Evoluţia mortalităţii în mediul rural 
 

O analiză a gradului de mortalitate pe cele patru zone rurale ale județului Alba se prezintă astfel - cele mai 

mari valori sunt înregistrate în Zona Mureșului, care, după valori crescute în perioada 2014-2018 (cea mai 

mare valoare este în 2015, de 830 persoane), înregistrează o scădere semnificativă în anul 2019, de 578 

persoane. Zona Munților Apuseni înregistrează o creştere majoră în anul 2019 de 733 persoane, după o 

perioadă relativ constantă.   

Podișul Secașelor și Valea Cugirului nu înregistrează fluctuaţii majore, cea mai mare valoare a fost atinsă 

în anul 2015 de 527 persoane. În Zona Târnavelor cele mai mari valori au fost înregistrate în aniul 2015 şi 

2017. 
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3.4. Evoluţia mişcării populaţiei în mediul rural 
 

Din perspectiva mișcării populației în anul 2019, se remarcă o tendință evidentă de creștere a mortalității 

populației comparativ cu natalitatea, rezultând astfel un spor natural negativ. Sporul natural în judeţul 

Alba a fost în anul 2019 de -1223 persoane, respectiv o rată a sporului natural la 1000 locuitori de -3,7. 

Sporul natural pe medii de rezidenţă a fost de -375 pers. în urban şi -848 pers. în rural. 

Valoarea cea mai mare a mortalităţii este în zona Munţilor Apuseni (733 pers.), urmată de zona 

Mureşului, Podișul Secașelor și Valea Cugirului, respectiv Zona Târnavelor. Cea mai mare natalitate este 

în Podişul Secașelor și Valea Cugirului (401 pers.) 

 

 

 
 

3.5. Evoluţia migrării populației în mediul rural: emigrare şi imigrare 
 

Un factor important pentru configurarea satului românesc și implicit a celui din județul Alba îl constituie 

migrația populației care are consecințe importante în dezvoltarea județului. Fenomen care a luat amploare 

- migrația populației, în special cea din direcția sat-oraș este determinată de diversificarea căilor de 

comunicație, creșterea posibilităților de angajare datorate industrializării, o viață socială dezvoltată. 

 

La nivelul județului Alba, comparativ cu anul 2014, se observă o creștere a fenomenului de emigrare din 

zona Mureșului, de unde pleacă cele mai multe persoane (44), urmată de zona Podișul Secașelor și Valea 

Cugirului (22 pers.), respectiv din zona Târnavelor (20 pers.), o ușoară scădere înregistrându-se în zona 

Munților Apuseni.  
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Comparativ cu anul 2014, cele mai multe persoane se întorc în zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului 

(21 pers.), urmată de zona Mureșului (12 pers.). 

 

 
 

 

În ceea ce privește migrația internă, direcția predominantă a acesteia este dinspre zonele rurale spre cele 

urbane, acest fapt datorându-se disparităților de dezvoltare între rural și urban.  

 

Cele mai multe persoane au emigrat din Zona Mureşului (44), urmată de Pod. Secaşelor cu 22 pers. şi Zona 

Târnavelor cu 20 pers. 

 

Cele mai multe persoane au revenit în zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului (21), apoi în zona Mureşului 

(12 pers.). 

 

 
 

 

Populaţia rurală cunoaște un declin demografic, fiind în continuă scădere și în curs de îmbătrânire. În 

perioada 2016 – 2019 populaţia rurală a scăzut treptat, iar conform prognozelor demografice scăderea 

acesteia va continua în ritm moderat în următorii ani. Principalii factori ai declinului demografic sunt 

sporul natural negativ şi migraţia. Prin efectele ei cumulate, migraţia a contribuit la accentuarea 

disparităţilor regionale şi comunitare. 
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3.6. Situaţia demografică în mediul rural pe microregiuni şi  medii de 

rezidenţă în ianuarie 2019 

 

 

La 1 ianuarie 2019, în mediul urban locuiau 225.671 persoane, reprezentând 60% din totalul populației 

rezidente, în timp ce în mediul rural erau concentrate 149.915 persoane, adică 40%. 
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3.7. Structura etnică în mediul rural pe microregiuni 
 

Locuitorii unui stat sau al unei regiuni au trăit întotdeauna împreună cu alte naţionalităţi în contexte 

istorice, politice şi culturale diferite, fapt ce explică existenţa unei societăţi multietnice şi multiculturale. 

Limba, obiceiurile, tradițiile culturale, aspirațiile comune și conștiința existenţei unor urmași sunt 

elementele grupate pe un teritoriu bine determinat care stau la baza oricărei etnii. De exemplu, 

Transilvania este binecunoscută ca fiind locul unde convieţuiau o multitudine de etnii şi culturi. 

 

Conform recensământului din anul 2011, populația minoritară din România reprezintă un procent de circa 

11% din totalul de 20,1 milioane de locuitori. Cele mai importante minorități din România sunt: 

 

 maghiari – 1,23 milioane de locuitori (circa 58,9% din totalul minorităților), 

 rromi – 0,62 milioane (29,8% din minoritari), 

 ucraineni – 50,9 mii de locuitori (2,44% din minoritari), 

 germani – 36 de mii (1,73%), 

 turci – 27,7 mii (1,33%), 

 ruși-lipoveni – 23,49 mii (1,13%), 

 tătari, sârbi, slovaci, bulgari, croați, greci, evrei, italieni, polonezi, cehi și alte minorități (arabi, afro-

români, chinezi, vietnamezi, indieni, pakistanezi etc.) – cu sub 1% pondere (fiecare) din minoritari 

(20 de mii de locuitori sau mai puțin). 

 

Judeţul Alba reuneşte alături de comunitatea românească diferite 

grupări entice cu tradiţii cultural, lingvistice şi religioase specifice, 

precum maghiari, saşi şi rromi.  
    

Potrivit datelor definitive ale recensământului populației și locuințelor 

efectuat în anul 2011, la nivelul județului Alba singura situație în care 

s-a înregistrat o creştere a populaţiei este cazul etniei rrome, a cărei 

pondere în populația județului nostru a crescut din 2002 și până în 

prezent, de la 3,7% la 4,2%. A scăzut în schimb, faţă de 

recensământul din anul 2002 ponderea populaţiei de etnie maghiară, 

de la 5,4% la 4,3%.  

În următorii ani, conform prognozelor, ponderea etniei rrome o va depăși pe cea a etniei maghiare, 

devenind cea mai mare minoritate etnică din structura populației județului Alba. 

Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 321.960 persoane (din totalul celor 342.376 persoane).    

S-au declarat români 291.850 persoane (90,7%). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la recensământ a 

fost de 14.849 persoane (4,6%), numărul celor care s-au declarat romi a fost de 14.292 persoane (4,4%), 

iar germani 728 persoane (0,2%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat peste 20 de persoane sunt: 

italieni (68 persoane), turci (24 persoane), evrei (20 persoane). 

Potrivit Direcției Regionale de Statistică Alba, la recensământul din 20 octombrie 2011, înregistrarea 

etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru 

persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care 

informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste 

caracteristici menţionate. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele trei caracteristici 

etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limba 

maternă şi respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile. 

 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabii_din_Romania&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africanii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Africanii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chinezii_din_Romania&action=edit&redlink=1
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În zonele rurale, conform datelor din octombrie 2011, ponderea etniilor se prezintă astfel: 

 

 

 

     

 

Constatăm o pondere crescută a populaţiei de etnie maghiară şi rromă în zonele Târnavelor şi Mureşului 

(etnia maghiară ocupă cea mai mare pondere de 14%, respectiv 9%, iar cea rromă de 12%, respectiv 4%), 

în celelalte două zone populaţia română ocupând o pondere de 97%.  

Populația zonei rurale din județul Alba se caracterizează printr-o structură etnică relativ omogenă, 

conform datelor recensământului din anul 2011, românii depăşind 74% din totalul populaţiei. Deşi 

suntem într-un areal ocupat predominant de români, minorităţile etnice şi-au adus aportul în 

cultura şi viaţa socio-economică a judeţului. 
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3.8. Confesiuni religioase 
 

Religia este unul dintre factorii cei mai importanți în definirea identității unei națiuni. Potrivit unui studiu 

mondial, „Religiosity and Atheism Index”, realizat de institutul Gallup International, România se află în 

top 10 cele mai religioase țări din lume.
 
Astfel, România se clasează pe locul șapte în lume, 89% din 

populație declarând că este religioasă, fiind singura țară din Uniunea Europeană care apare în top 

10. Raportul mai arată că România este printre puținele țări în care numărul credincioșilor a crescut din 

2005 până în 2012, de la 85% până la 89% persoane care se declară religioase. 

 

Structura populaţiei stabile preliminare după religia declarată la recensământ în județul Alba arată 

următoarele: 

 

 86,2 % de religie ortodoxă;  

 3,9 % de religie reformată,  

 3,6 % de religie greco-catolică,  

 1,9 % de religie penticostală,  

 1,3 % s-au declarat de religie romano-catolică,   

 1,1 % de religie baptistă.  

 

Ponderi între 0,1%-0,8% au înregistrat următoarele religii: unitariană (0,5%), creştini după evanghelie 

(0,3%), adventişti de ziua a 7-a (0,2%). Persoanele de altă religie reprezintă 0,46%. 

S-au declarat „fără religie” 646 persoane, care reprezintă 0,2% din total;  ateii deţin o pondere de 0,05% 

în totalul populaţiei stabile preliminare (numărul acestora fiind de 179 persoane). 

Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată religia (nu au dorit să o declare sau nu erau 

prezente) a fost de 830 persoane, reprezentând 0,25% din populaţia stabilă a judeţului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
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3.8.1. Populația stabilă după religie pe microregiuni 
 

 

În zona Munților Apuseni predomină credincioșii Ortodocși în proporție de 93,76%, urmați de 

Penticostali în proporție de 1,45%, Greco-catolici, Martorii lui Iehova și Baptiștii reprezintă aproximativ 

0,30%, Romano-catolici 0,17%, iar celelalte religii au sub 0,1%. 

 

În Zona Mureșului, după religia ortodoxă care este predominantă 80,76%, cele mai multe persoane sunt 

Reformate 5,62%, urmate de Unitarieni 1,78%, Penticostali 1,77% și Greco-catolici 1,55%, celelalte 

religii reprezentând sub 1% din totalul populației. 
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În zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului este predominantă religia ortodoxă în proporție de 87,10%, 

urmată de Penticostali cu 2,26% și Reformați 1,74%, celelelte religii din aceasta zonă au o pondere de 

sub 1% din populația respondentă. 

 

 

În Zona Târnavelor, pe lângă Ortodocși, care se regasesc în procent de 74,13%, religia greco-catolică are 

o pondere de 31,9%, urmată de Reformați cu 11,33%. Penticostalii și unitarienii se regăsesc în procent de 

aproximativ 1,30%, iar celelete religii din zonă au o pondere de sub 1% din populația respondentă. 

 

În concluzie, în zona rurală a județului predomină religia ortodoxă, Zona Apuseni înregistrând cel 

mai mare procent de ortodocşi, Zona Târnavelor fiind zona cu cel mai mare procent de alte 

minorităţi etnice.  

 

Zona Religia ortodoxă % 

1. Zona Munţilor Apuseni 93,76 

2. Zona Podișul Secașelor și Valea 

Cugirului  

87,10 

3. Zona Mureşului 80,76 

4. Zona Târnavelor 74,13 
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4. Infrastructura și echiparea edilitară 

4.1. Infrastructura de transport rutier 
 

Amplasarea județului în cadrul Regiunii de 

Dezvoltare Centru, face ca Alba să aibă și 

să poată stabili legături directe cu toate 

celelalte regiuni de dezvoltare. Astfel că, 

prin apropierea de cele mai importante 

orașe din Centrul și Vestul țării, pe cale 

directă sau feroviară, se pot stabili legături 

economice, care să ducă la dezvoltarea și 

rezolvarea disparităților dintre localitățile 

din mediul rural sau urban.   

 

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, respectiv: 

 

 

 

 drumuri naționale care travesează majoritatea orașelor județului, înlesnind legătura directă a 

acestora cu reședința de județ, excepție făcând doar orașele Ocna Mureș și Cugir, care sunt 

traversate de drumuri județene.  

o DN 1 – E81 – București – Sibiu – Alba Iulia – Cluj Napoca – Oradea – Ungaria (L= 82,3 km); 

o DN 7 – E68 – București – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu -  Deva – Arad – Nădlac – Ungaria, 

(L= 24 km). 

 drumuri europene: E81, E68;  

 autostrăzile A1 Orăștie -  Sibiu - parte din Coridorul IV Pan European și A10 Turda-Sebeș, care 

face legătura între A1 și autostrada Transilvania; 

 două magistrale feroviare care fac legătura între E și V, respectiv N și S Europei; 

 nodurile feroviare Teiuș, Războieni și Vințu de Jos asigură legătura directă cu coridoarele 

europene. 

 conectat la serviciile aeroportuare din Sibiu – 70 km, Cluj Napoca – 98km, Târgu Mureș – 120 

km (distanțe calculate față de municipiul 

reședință de județ).  

În context regional, Regiunea Centru este avantajată 

din punctul de vedere al accesului la reţeaua de 

transport europeană şi naţională, județul Alba având 

cea mai mare densitate a drumurilor publice pe 100 

km² (43,8 km²).  
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4.1.1. Drumurile naţionale  
 

Reţeaua de drumuri naţionale care traversează teritoriul administrativ al judeţului Alba se caracterizează 

prin următoarele aspecte:  

 asigură legături de interes naţional şi internaţional:  

o DN 1 - E 81 - Bucureşti - Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca - Oradea – Ungaria (L = 82,3 km);  

o DN 7 - E 68 - Bucureşti - Piteşti - Râmnicu Vâlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Ungaria, (L = 

24 km);  

 asigură legături de interes zonal (Transilvania):  

o DN 14 B - Teiuş - Blaj – Mediaş, L = 39,2 km  

o DN 74 - Alba Iulia - Zlatna - Abrud – Brad, L = 76,2 km 

o DN 74 A - Abrud – Câmpeni, L = 11,3 km 

o DN 75 - Lunca - Câmpeni – Turda, L = 105,4 km  

o DN 67 C - Sebeş – Novaci, L = 80,8 km 

 traversează majoritatea oraşelor judeţului, înlesnind legătura directă a acestora cu reşedinţa de judeţ, 

(cu excepţia oraşelor Ocna Mureş şi Cugir);  

 drumurile naţionale DN75, DN74, DN 67C, constituie totodată trasee turistice, traversând zona 

Munţilor Apuseni şi a Munţilor Şureanu.  

 

4.1.2. Drumurile județene 

La nivel judeţean, lungimea totală a drumurilor publice însumează 2867,703 km, din care 504,254 km 

de drumuri naţionale, 906,365 km de drumuri judeţene şi 1457,084 km drumuri comunale.  

Ponderea drumurilor modernizate din totalul drumurilor publice din judeţul Alba este de 55,5% 

(1590,74 km drumuri modernizate din care 447,74 km drumuri naţionale 688,53 km, drumuri judeţene şi 

drumuri comunale 454,46 km).  

 

Drumurile județene însumează un număr de 906,365 km, ceea ce reprezintă 31,6 % din lungimea totală a 

rețelei rutiere a județului, majoritatea drumurilor județene sunt dispuse în teritoriu de-a lungul văilor, 

rețeaua fiind mai densă în partea de est a județului, respectiv în podișul Secașelor și Târnavelor.  

   

DJ 107I, supranumit și Transalpina de Apuseni, este în curs de reabilitare/modernizare, cu o lungime totală 

de 78,42 km acesta are originea în municipiul Aiud și se termină aproape de Abrud, în inima Țării Moților, 

asigurând conectivitatea zonei Munților Apuseni cu coridoarele de transport europene și naționale. 

Obiectivul lucrărilor de modernizare este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane din 

județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T (rețeaua trans-europeana de transport). 
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Starea îmbrăcăminții drumurilor județene  

Drum asfaltat
63%

Drum pietruit
31%

Drum pămănt
6%

Drumuri județene

 

4.1.3. Drumurile comunale  

 

Alcătuiesc cea mai mare parte din rețeaua rutieră a județului Alba având lungimea de 1.457,084 km, ceea 

ce reprezintă 50,81% din rețeaua  rutieră a județului Alba și sunt în număr de 276. 

 

Drumurile comunale asigură în general legătura dintre reședințele de comună și localități aparținătoare 

precum și dintre unele reședințe de comună și drumurile naționale și județene (Poiana Vadului, Ocoliș, 

Poșaga, Doștat, Ceru Băcăinți, Sohodol, Rădești, Cenade).  

 

 

Drumurile comunale ale Județului Alba pe microregiuni rurale 

Denumire microregiune Lungime  

km 

% din total drumuri 

comunale din județ 

Număr 

secțiuni 

Zona Mureșului 320,15 22% 59 

Zona Munților Apuseni 838,72 58% 164 

Zona Podișului Secașelor și Văii 

Cugirului 

171,90 12% 25 

Zona Târnavelor 118,25 8% 28 

Total mediu rural 1449,03 100% 276 
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Cea mai mare pondere din drumurile comunale ale județului Alba revine zonei Munților Apuseni (58 %) 

unde sunt cuprinși 838,7 km din cei 1.449,03 km de drumuri comunale din județ, urmată de zona 

Mureșului (22%), Zona Podișul Secașelor (12%), zona Podișul Secașelor și Văii Cugirului având cea mai 

mică pondere din drumurile comunale ale județului. 

 

Conform datelor furnizate de unitățile administrativ teritoriale, la nivelul județului Alba, în ceea ce priveşte 

drumurile comunale din mediul rural după tipul de îmbrăcăminte rutieră, ponderea cea mai însemnată o 

dețin drumurile comunale din piatră și pământ, conform graficului de mai jos, respectiv 17% și 43%. 

   

Drumurile comunale din mediul rural al Județului Alba, după tipul îmbrăcăminții rutiere 

Denumire microregiune lungime 

km 

tip îmbrăcăminte 

asfalt îmbrăcăminte 

ușoară 

piatră pământ 

Zona Mureșului 320,15 89,93 37,15 54,51 138,53 

Zona Munților Apuseni 838,72 132,02 10,00 232,29 464,39 

Zona Podișului Secașelor și 

Văii Cugirului 

171,9 72,46 9,15 44,82 45,47 

Zona Târnavelor 118,25 23,59 47,58 37,81 9,27 

Total mediu rural 1.449,03 318,00 103,89 369,44 657,66 

 

Majoritatea drumurilor comunale de pământ revine zonei Munților Apuseni, unde sunt cuprinși 464,39 km 

drumuri comunale de pământ, din totalul de 657,66 km drumuri comunale de pământ din mediul rural. 

Conform aprecierilor administrațiilor publice din mediul rural al județului, starea tehnică generală a 46 % 

din totalul drumurilor comunale din județ este foarte bună și bună, un procent de 18 % dintre acestea se 

află într-o stare tehnică satisfăcătoare, iar aprecierea față de starea unei ponderi de 36% din total este 

proastă și foarte proastă. 

 

Primăriile din zona Mureșului sunt cele mai mulțumite cu privire la calitatea drumurilor din localitățile pe 

care le administrează, apreciind un procent de 64% dintre acestea ca fiind într-o stare bună și foarte bună, 

urmată de zona Podișului Secașelor și Valea Cugirului, unde gradul de mulțumire față de calitatea 

drumurilor este de 63%. 

 

În situație opusă se află zona Munților Apuseni, unde potrivit considerațiilor administrațiilor publice 

locale, starea tehnică a drumurilor rurale din această microregiune este proastă și foarte proastă, 

reprezentând 40% din totalul drumurilor comunale. 
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Situația drumurilor comunale din mediul rural, din Județul Alba, după starea tehnică 

                                                                                    

4.1.4. Drumuri forestiere (DF) 
 

Sunt necesare a fi reabilitate/ modernizate 36 de drumuri în lungime de 331,5 km (o mică parte fiind 

preluate în ultimii 5-6 ani de către APL de la Romsilva, proces de preluare ce va continua în următorii ani). 

Romsilva are în administrare 187 drumuri forestiere în lungime de 803 km. 

 

 4.1.5. Drumurile vicinale (DV) 

 

Sunt necesare a fi reabilitate/ modernizate un nr. de 214 DV în lungime de 983 km, drumuri ce asigură 

legătura centrului comunei cu satele componente și/sau între commune. Aceste DV se racordează la DC, 

DJ, DN. 

 

La acestea se adaugă cca.150 km drumuri agricole ce necesită reabilitare în vederea asigurării accesului 

la terenuri agricole sau pășuni. 

Sunt necesare a fi reabilitate/modernizate 1050 km de străzi interioare (ulițe) din mediul rural prin 

pietruire și/sau asfaltare precum și amenajarea rigolelor/trotuarelor, podețe de acces, etc.  

   
Notă: Aceste date sunt preluate de la UAT-uri 
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4.2. Infrastructura feroviară 

      4.2.1. Căi feroviare de transport 
 
Magistrale feroviare de importanță națională 

- magistrala 200 (București - Brașov - Făgăraș - Sibiu - Vințu de Jos - Simeria - Arad - Curtici) 

- magistrala 300 (București - Brașov - Sighișoara - Mediaș - Blaj - Teiuș - Cluj Napoca - Oradea - 

Episcopia Bihorului) 
 
Căi feroviare de importanță județeană și locală  

- Unirea - Războieni - Târgu Mureș - Deda (jud. Mureș)  

- Alba Iulia - Zlatna 

 
Reţeaua căilor ferate ce străbat judeţul asigură comunicaţia spre principalele noduri feroviare din ţară, 
amplasarea acesteia în teritoriu având următoarele direcţii:  

 

Direcţia E -V  

- legătură între Blaj, Jidvei, Cetatea de Baltă, Tîrnăveni 

- legătură între Teius, Blaj, Valea Lungă, Copsa Mică  

- legătură între Sibiu, Sebes, Orăstie 

- legătură între Alba Iulia, Metes, Zlatna  
 

Direcţia NE - SV  
Legătură între Cluj-Napoca, Ocna Mureş, Aiud, Teiuş, Alba Iulia, Vinţu de Jos, Şibot, Simeria. 
 

Desfășurarea liniilor de cale ferată între staţii şi halte, pe teritoriul judeţului cuprinde: 

  
• De la Simeria – Şibot, Balomiru de Cîmp, Tărtăria hc, Blandiana Hm, Vinţu de Jos, Lancrăm, 

Alba Iulia, Bărăbanţ, Sîntimbru hc, Sîntimbru, Coslariu, Teius, Gîrbova, Aiud, Miraslău hc, Decea 
hc, Unirea, Unirea hc, Războieni cu legături spre Cîmpia Turzii respectiv Ludus;  

• Coşlariu, Podu Mureş, Cîmpu Libertăţii, Mînărade hc, Valea Lungă continuarea spre Copşa Mică; 

• Cîmpu Libertăţii, Sîncel hc, Pănade hc, Sona 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, Prisaca hc, 

Fenes, Pătrînjeni, Zlatna; 

• Şibot, Vinerea, Cugir h, Cugir. 

 

Principalele staţii CFR existente în judeţ care asigură direcţionarea spre diferite rute sunt: Teiuş, Coșlariu, 

Alba Iulia, Vinţu de Jos. 

 

Lungimea totală a căilor ferate în județul Alba în funcție de tipul acestora conform INSSE se prezintă astfel: 

cale ferată electrificată – 136 km, linii normale – 230 km, linii normale cu o cale – 91 km, linii normale cu 2 

căi – 139 km. 
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4.3. Transport aerian 
 
 

Judeţul Alba nu este o destinaţie internaţională şi naţională prin linii aeriene. În consecinţă nu are o 

infrastructură specifică, dar beneficiază de infrastructură de transport aerian în judeţele învecinate, cel mai 

apropiat fiind la Sibiu:  

 

 Cluj-Napoca (la 100 km distanță de municipiul Alba Iulia - pe șosea),  

 Sibiu (la 70 km distanță de municipiul Alba Iulia – pe șosea),  

 Târgu Mureș (la 120 km distanță de municipiul Alba Iulia – pe șosea)  

 

 

 

 

Oraşul IATA
5
 Denumire aeroport Date contact 

Cluj-

Napoca 

 

CLJ Aeroportul Internaţional 

"Avram Iancu"  Cluj 

 

Cluj-Napoca,Traian Vuia, Nr. 149, 400397 

+40 264 307 500 

office@airportcluj.ro 

http://airportcluj.ro/  

 

Sibiu SBZ Aeroportul Internaţional Sibiu 

 

Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr. 73, 550052  

+40 269 253 135 

secretariat@sibiuairport.ro  

https://www.sibiuairport.ro/  

Târgu- 

Mureș 

TGM Aeroportul Internaţional 

"Transilvania" Târgu Mureș 

  

 

Vidrasău, Şoseaua Târgu-Mureş - Luduş, 

km.14,5, 547605 

+40 265 328 259 

https://www.aeroportultransilvania.ro/ 

                                                           
5
 IATA este un cod format din trei litere ce desemnează aeroporturi din lume, definit de către International Air Transport 

Association (IATA, în traducere: Asociația Internațională de Transport Aerian). 

mailto:office@airportcluj.ro
http://airportcluj.ro/
mailto:secretariat@sibiuairport.ro
https://www.sibiuairport.ro/
https://www.aeroportultransilvania.ro/
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5. Infrastructura de utilități publice 

             5.1. Rețeaua de apă și apă uzată 

 

Activățile privind utilitatea publică de interes local au o importantă dimensiune socială și un rol esențial 

în consolidarea dezvoltării durabile a localităților și îmbunătățirea condițiilor de viață. Principalele 

obiective de dezvoltare a infrastructurii de utilități publice, în conformitate cu prevederile directivelor 

europene sunt alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaze 

naturale. 

 

Alimentarea și gestionarea serviciilor de apă/apă uzată în județul Alba se face de către societatea S.C. 

APA CTTA S.A Alba ce își desfășoară activitate de exploatare și întreținere pentru majoritatea UAT-

urilor din județ în baza contractului de delegare a gestiunii. S.C.APA CTTA SA Alba exploatează 

sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare din ariile administrativ teritoriale din 4 municipii, 7 

orașe și 44 de comune din mediul rural. 

       Vă prezentăm în continuare situaţia reţelelor de apă după UAT şi microregiuni. 

               5.1.1. Reţeaua de distribuţie apă după UAT 

 

REŢEAUA DE DISTRIBUŢIE APĂ – MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt. 

 

 

 

 

UAT 

R
eț

el
e 

d
e 

d
is

tr
ib

u
ți

e-

k
m

- 

Rezervoare Stații de 

pompare 
S

ta
ți

i 
d

e 
cl

o
ri

n
a
re

 -

b
u

c-
 

 

 

 

 

Operator 

 

 

 

Surse 

alternative 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a
p

a
ci

ta
te

 –

m
c-

 

A
n

 c
o
n

st
ru

ir
e
 

N
r.

 b
u

c.
 

C
a
p

a
ci

ta
te

 

p
ro

ie
ct

a
tă

/u
ti

li
z

a
tă

 

-l
/s

- 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Albac 6 1 20 - - Rețea 

proprie 

 

1 10 - 

2 Almașu Mare - - - - - - - Sursă 

proprie 

 

3 Arieșeni 1,5 1 100 - - - - Rețea 

proprie 

 

4 Avram Iancu 17,8 1 200 - 1 6,46/3 1 SC APA 

CTTA SA 

 

5 Berghin 36,4 1 200 - 1 2,8/2,8 1 SC APA 

CTTA SA 

 

1 150 - 

6 Bistra 22,6 - - - - - - SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 

7 Blandiana 24,5 2 100 - 1 - 1 SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 

8 Bucerdea 

Grânoasă 

13,7 - - - 2 3/2,5 - SC APA 

CTTA SA 

 

9 Bucium - 1 100 - - - - Rețea 

proprie 

Sursă 

proprie 

10 Cenade 10 2 50 - 1 2,75/- 1 SC APA  
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CTTA SA 

11 Cergău 20 1 300 - 1 20 - SC APA 

CTTA SA 

 

1 17,4 - 

12 Ceru Băcăinți - - - - - - - Sursă 

proprie 

 

13 Cetatea de 

Baltă 

15,3 1 300 - - - - SC APA 

CTTA SA 

 

14 Ciugud 23,7 1 500 - 1 5,6/5,6 1 SC APA 

CTTA SA 

 

1 4,7/4,7 

15 Ciuruleasa 4,4 1 

1 

16  - - - Rețea 

proprie 

Sursă 

proprie 21  - - - 

16 Cîlnic 9,5 1 300  1 /0,16 - SC APA 

CTTA SA 

Rețea 

proprie- sat 

Deal 
 1 /0,16 - 

17 Cricău 21,8 1 200  1 5,6/5,6 1 SC APA 

CTTA SA 

 

 1 2/2 

18 Cut 9,4 1 300  1 2/0,36  SC APA 

CTTA SA 

 

19 Crăciunelu de 

Jos 

16 - -  - - - SC APA 

CTTA SA 

 

20 Daia Română 23,4 1 600  1 3,44 1 SC APA 

CTTA SA 

 

21 Doștat 7,9 1 200  1 - - SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 

22 Fărău 5 1 150  - - 1 SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 

23 Galda de Jos 22,3 - -  - - 2 SC APA 

CTTA SA 

 

24 Gârbova 18,9 1 200  1 4/0,1 - SC APA 

CTTA SA 

Rețea 

proprie- sat 

Cărpiniș 
 1 4/0,36 - 

25 Gârda de Sus 16,7 1 200  1 5,5  SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie 1 50  1 4,7  

   1 8,8 1 

26 Hopârta 19,9 1 100  1 2/2 1 SC APA 

CTTA SA 

 

27 Horea 6,5       Rețea 

proprie 

Sursă 

proprie 

28 Ighiu 14,5 1 600  1 4,7/4,7 1 SC APA 

CTTA SA 

 

29 Întregalde - - - - - - - Sursă 

proprie 

 

30 Jidvei 35,7 1 450  1 4,4 1 SC APA 

CTTA SA 

 

1 300  1 3  

1 200  1 4,32 1 

   1 5,4  

   1 1,5  

31 Livezile  1 160  - - - Rețea 

proprie 

 

1 110  - - - 

1 60  - - - 
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1 70  - - - 

32 Lopadea Nouă 16,4 1 200  1 27,6 1 SC APA 

CTTA SA 

 

1 150  1 16 1 

33 Lunca 

Mureșului 

14,7 1 240  1 5/3,08 - Rețea 

proprie 

 

 1 5/3,08 - 

34 Lupșa 5,97 - -  - - - SC APA 

CTTA SA 

Sat Mușca 

- - -  - -  Rețea 

proprie 

Valea 

Lupșii 

- - -  -  - Sursă 

proprie 

Celelalte 

sate 

35 Meteș 13,6 2 150  1 2/2 1 SC APA 

CTTA SA 

 

 2 6,7/6,7 2 

36 Mirăslău 12,8 2 50  - - 1 SC APA 

CTTA SA 

 

37 Mihalț 24,6 2 392  2 8,33/- 1 SC APA 

CTTA SA 

 

38 Mogoș 10 1 240  - - - Rețea 

proprie 

Sursă 

proprie 

39 Noșlac 28,4 1 200  1 1,0/1,0 1 SC APA 

CTTA SA 

 

2 50  1 -/0,16 1 

1 50  1 -/0,9  

   1 -/0,64  

40 Ocoliș 13,6 1 200  - - - Rețea 

proprie 

 

1 100     

41 Ohaba 18,4 1 200  1 3,5/3,5 2 SC APA 

CTTA SA 

 

42 Pianu 14,2 1 200  1 7,8/7,8 1 SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

propie 1 200  1 2,5/2,5 1 

43 Poiana 

Vadului 

1,8 1 10  - - - Rețea 

proprie 

Sursă 

proprie 

44 Poșaga 11,3 1 200  - - - Rețea 

proprie 

cișmele 

 

1 100  - - - 

45 Rădești 14,5 1 300  1 5/5 - SC APA 

CTTA SA 

 

1 100  

46 Rimetea 13 1 80  - - - Rețea 

proprie 

 

1 200  - - - 

47 Rîmeț - - -  - - - Sursă 

proprie 

 

48 Roșia de 

Secaș 

29,5 1 300  - - 2 SC APA 

CTTA SA 

 

49 Roșia 

Montană 

27 6 100  1 8,33/8,

33 

- Rețea 

proprie 

 

50 Sâncel 18,4 1 300  1 4,16 1 SC APA 

CTTA SA 

 

   1 11,66 1 

51 Sălciua 20 1 100  - - - Rețea 

proprie 

 

52 Săliștea 15,9 1 300     SC APA 

CTTA SA 

Sursă 

proprie sat 1 150  1 1,39/1, 1 
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39 Mărgineni 

1 100     

53 Săsciori 16,2 2 50  1 - - SC APA 

CTTA SA 

Rețea 

proprie sat 

Căpâlna, 

Laz, 

Tonea, 

Pleși, 

Loman 

2 28     

1 200     

54 Scărișoara - - -  - - - Sursă 

proprie 

 

55 Sântimbru 18,4 1 150  1 1,7/1,7 2 SC APA 

CTTA SA 

 

1 50  

56 Sohodol 6,10 - -  - - - SC APA 

CTTA SA 

 

57 Stremț 40,5 1 300  1 8,47/8,

47 

1 SC APA 

CTTA SA 

 

1 200  1 3,77/3,

77 

1 

58 Șibot 16,8 1 400  1 3,94/3,

94 

1 SC APA 

CTTA SA 

 

59 Șona 28,6 1 25  1 14/14 4 SC APA 

CTTA SA 

 

   1 4,65/4,

65 

1 250  1 25,4/25

,4 

1 300  1 2,95/2,

95 

60 Șpring          

61 Șugag 16,6 2 675     SC APA 

CTTA SA 

 

62 Unirea 28 1 500  1 7/7 1 SC APA 

CTTA SA 

 

63 Vadu Moților - - -  - - - Sursă 

proprie 

 

64 Valea Lungă 28,6 1 25  1 6,66/6,

66 

4 SC APA 

CTTA SA 

 

1 24  1 5/5 

5 11  1 12/12 

   1 10,2/10

,2 

63 Vidra          

64 Vințu de Jos 33,7 1 600  1 7/7 1 SC APA 

CTTA SA 

 

 1 2,8/2,8 

 1 2,5/2,5 

 1 2,5/2,5 



53 
 

 

 
 

     
 5.1.2. Infrastructura de apă și apă uzată pe microregiuni, zona rurală 

     
km 

     
UAT - uri 

rural 

Rețea apă 

potabilă 
Rețea canalizare Apa potabilă 

Rețea 

canalizare 

 
  Apa CTTA SA Apa CTTA SA UAT UAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 

Mureșului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berghin 36.40 21.83     

Ciugud 23.72 29.50 19.58   

Cricău 21.84     14.00 

Fărău 6.50   5.00 6.60 

Galda de Jos 22.25     14.00 

Hopârta 19.89       

Ighiu 14.46     18.00 

Lopadea Nouă 18.40       

Livezile         
Lunca 

Mureşului     27.00 8.50 

Meteş 13.55       

Mihalț 24.60       

Miraslău 12.80       

Noșlac 28.04     15.80 

Rădești 14.44 7.05     

Rimetea     16.60 9.80 

Sântimbru 18.38 12.56 12.60   

Stremț 40.53     27.00 

Unirea 28.00 
 

26.30 35.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 

Munților 

Apuseni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albac     5.40 4.20 

Almașu Mare         

Arieșeni         

Avram Iancu 17.81       

Bistra 0.80     5.86 

Bucium     6.10 4.20 

Mogoș     9.00   

Ciuruleasa 4.40       

Gârda de Sus 16.16     8.00 

Horea     6.00 4.60 

Întregalde         

Lupșa         

Ocoliș     13.60   

Poiana Vadului         

Ponor         

Poșaga     13.00   

Râmeț     4.00 4.00 

Roșia Montană     23.00   

Sălciua     20.00   

Scărișoara     17.00   

Sohodol 6.10 1.22     

Vadu Moților         
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Comunele, respectiv satul care dispun de rețea de alimentare dar care nu se află în exploatarea 

operatorului SC APA CTTA SA sunt:  

 

 Rimetea (9,5km),  

 Colțești (7,1 km),  

 Ciugud – zona economică (2,5 km), 

 Albac (8km), Bucium (6,1 km),  

 Horea (6km),  

 Mogoș(9km),  

 Ocoliș (13,6 km),  

 Poșaga (16,5km),  

 Scărișoara (16km),  

 Roșia Montană (23km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 

Podișul 

Secașelor 

Cugir-Sebes 

 

 

 

 

 

 

 

Vidra 

    Blandiana 24.04       

Câlnic     14.50   

Ceru Băcăinți         

Cut         

Daia Română 23.4 
 

  13.80 

Doștat         

Gârbova 18.89     5.80 

Ohaba 18.38       

Pianu 14.16 10.19     

Roșia de Secaș 29.50       

Săliștea 15.85   3.68 15.00 

Săsciori 24.40       

Șibot 16.75       

Șpring       9.50 

Șugag 16.63 13.67     

 

 

 

 

 

  

Zona 

Târnavelor 

  

  

  

 

 

Vințu de Jos 33.70 9.26 8.00   
Bucerdea 

Grânoasă 13.70       

Cenade 10.00       

Cergău 20.00     12.26 
Cetatea de 

Baltă 15.30       
Crăciunelu de 

Jos 12.30     7.20 

Jidvei 35.70 13.30     

Sâncel 18.40       

Șona 28.60     20.00 

Valea Lungă 28.60       
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SISTEMULPUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN ARIILE 

ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN MEDIUL RURAL 

Nr. 

crt 

Microregiune 

rurală 

Total 

populație 

Populație 

deservită cu 

apă 

Populație 

deservită cu 

canal 

Populație 

deservită cu 

apă % 

Populație 

deservită cu 

canal % 

1 Zona 

Munților 

Apuseni 

36.303 8.447 811 23,27% 2,23% 

2 Zona 

Mureșului 

48.520 39.733 25.312 81,89% 52,17% 

3 Zona Podișul 

Secașelor și 

Valea 

Cugirului 

38.698 30.707 10.632 79,35% 27,48% 

4 Zona 

Târnavelor 

28.489 25.639 7.443 89,53% 26,23% 

TOTAL 152.010 104.526 44.198 70.76% 27.02% 

 

 

Analizând cele prezentate, se observă o creștere importantă a procentului ce revine consumatorilor, 

în mediul rural al județului. Cea mai bună acoperire cu rețea de apă potabilă în mediul rural o deține 

Zona Târnavelor unde ponderea populației deservite este în proporție de 89,53%, urmată de Zona 

Mureșului în proporție de 81,89 %, cea mai defavorabilă situație se înregistrează în zona Munților 

Apuseni, unde doar 23,27% din totalul populației beneficiează de alimentare cu apă, fapt ce 

influențează considerabil calitatea vieții locuitorilor din zonă. 

În unele comune din zona Munților Apuseni, cum sunt: Arieșeni, Almașu Mare, Ponor, Râmeț, 

Întregalde, Poiana Vadului, Scărișoara, Vadu Moților, Vidra, datorită specificul montan al satelor 

risipite, cu distanțe mari între gospodării, cătune și sate, înființarea rețelelor de apă și canalizare 

implică costuri mari de investiții, amortizare și sustenabilitate economică redusă, ceea ce implică cu 

precădere asigurarea apei potabile prin sistem propriu de alimentare cu apă. 

Comunele Șpring și Ceru Băcăinți nu beneficiează de rețea de distribuție a apei, necesarul de apă 

pentru populație fiind asigurat din surse proprii. 

 

Comunele care nu dispun de rețea de apă potabilă și stații de tratare sunt: 

- Șpring - zona câmpie 

- Arieșeni, Almașu Mare, Întregalde, Poiana Vadului, Ponor, Râmeț, Sălciua,Vadu Moților, Vidra - 

zona montană 

 

În concluzie, alimentarea cu apă în sistem centralizat nu este aplicabilă în cadrul aşezărilor 

puternic dispersate, cu un număr mic de gospodării, în special în Munții Apuseni. Nu există 

certificări privind calitatea actuală a surselor de apă individuale (fântâni, izvoare, ape 

curgătoare) utilizate de către localnicii satelor din Munţii Apuseni. Unele conducte de aducțiune 

sunt vechi și au un grad de uzură ridicat, sistem de pompare învechit, ineficient, în unele 

localități. Rețelele de distribuție sunt insuficiente pentru a satisface cerințele de consum, de 

asemenea, unele sunt vechi şi au grad ridicat de uzură. 
 



56 
 

 

              5.1.3. Rețeaua de canalizare  

Sistemul de canalizare reprezintă infrastructura publică de colectare, epurare și evacuare a apelor uzate și 

a apelor pluviale. 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 component. 

 

Comunele care dispun de rețea de canalizare cu stații de epurare dar nu sunt în exploatarea operatorului 

APA CTTA SA sunt: 

 

Nr. 

crt. 

UAT Lungime 

km 

Nr. 

crt. 

UAT Lungime 

km 

1. Albac 4,2 11. Horea 4,6 

2. Bistra 5,86 12. Ighiu 22,25 

3. Bucium 4,2 13. Lunca 

Mureșului 

8,5 

4. Cergău 12,26 14. Noșlac 15,8 

5. Crăciunel 7,2 15. Rimetea 9,8 

6. Cricău 14 16. Săliștea 15 

7. Daia Română 13,8 17. Șpring 9,5 

8. Fărău 6,6 18. Șona 20 

9. Galda de Jos 14 19. Unirea 35 

10. Gârda de Sus 8  

 

     Comunele care nu dispun de rețele de canalizare a apelor uzate sunt următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

UAT Nr. 

crt. 

UAT 

1. Almașu Mare 18. Ocoliș 

2. Arieșeni 19. Ohaba 

3.  Câlnic 20. Poiana Vadului 

4. Cenade 21. Ponor 

5. Ciuruleasa 22. Poșaga 

6. Cut 23. Râmeț 

7. Doștat 24. Roșia de Secaș 

8. Bucerdea Grânoasă 25. Roșia Montană 

9. Hopârta 26. Sălciua 

10. Întregalde 27. Sâncel 

11. Livezile 28 Săsciori 

12. Lopadea Nouă 29. Scărișoara 

13. Lupșa 30. Șibot 

14. Meteș 31. Vadu Moților 

15. Mihalț 32. Valea Lungă 

16. Miraslău 33. Vidra 

17. Mogoș  

 

Referitor la infrastructura serviciului de canalizare și epurare ape uzate la nivelul județului Alba, în 

mediul rural există o discrepanță majoră între ponderea populației racordată la sistemul de alimentare cu 
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apă  și ponderea populației racordată la sistemul de canalizare, având acces la aceasta doar un procent de 

27,02 % din totalul populației din mediul rural. 

Cea mai bună acoperire cu rețea de apă uzată o deține Zona Mureșului cu o pondere de 52,17 %, din 

totalul populației din mediul rural, urmată de Zona Podișul Secașelor cu o pondere de 27,48%, iar la o 

mică distanță se află Zona Târnavelor cu o pondere de 26,23%, raportată la totalul populației din mediul 

rural al județului Alba. 

În Zona Munților Apuseni majoritatea localităților rurale nu beneficiează de infrastructura publică de 

colectare și evacuare a apelor uzate. Acest fapt se datorează în mare parte specificului montan, distanțe 

mari între locuințe, sate risipite cu distanțe mari între gospodării, dificultăți majore de 

extindere/înființare a rețelelor de canal, implicând costuri mari de investiții, amortizare și sustenabilitate 

economică. 

Sunt necesare a fi înființate/ extinse/ modernizate 491,7 km rețele de canalizare în spațiul rural. 

În multe comune, înființarea/ exploatarea/ mentenanța acestor rețele de canalizare și a stațiilor de epurare 

și evacuare a apelor uzate nu sunt sustenabile din punct de vedere economic, necesitând investiții foarte 

mari, în aceste condiţii se recomandă înființarea foselor septice conform normelor de mediu. 

 

În concluzie, în majoritatea localităților din mediul rural nu există staţii de epurare, deversarea 

apelor uzate făcânduse direct în cursul unor ape. Cele mai multe sisteme de colectare sunt 

combinate, apa uzată şi sistemele de apă de ploaie (meteorică) nu sunt separate. De remarcat 

vechimea și degradarea conductelor de canalizare şi a căminelor, precum şi utilizarea pe scară 

largă a latrinelor uscate în mediul rural, mai ales de către localnicii satelor din Munţii Apuseni. 

 

                5.2.  Rețeaua de energie electrică 

 

Operatorul de distribuție al energiei electrice este Distribuƫie Energie Electrică Romania - Sucursala 

Alba care răspunde de funcţionarea instalaţiilor energetice proprii în condiţii de calitate, siguranţă, 

eficienţă economică şi de protecţie a mediului. Odată cu liberalizarea pieƫei de energie, alături de 

furnizorul tradiƫional de energie electrică Electrica Furnizare au apărut numeroşi furnizori noi: EON 

Energie Romania, Enel Energie, Speech Hidroelectrica, Nova Power & Gas SRL, Restart Energy One 

SA, Energia Gas & Power SA, Tinmar Energy etc. 

 

Instalaţiile energetice sunt linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni de funcţionare de 110 kV, 20 

kV, 6 kV, 1kV şi 0,4 kV, precum şi staţii de transformare 110 kV /MT, posturi de transformare MT/0,4 

KV, MT/1kV, 1kV/0,4kV şi branşamente electrice. 

Distribuţia energiei electrice, din staţiile de transformare la consumatori, se realizează prin reţele de 20 

KV şi 6kV, în general aeriene pe stâlpi de beton şi metalici şi parƫial prin cablu subteran, în general în 

localităţile urbane. 

Distribuţia pe joasă tensiune se realizează prin reţele aeriene pe stâlpi de beton şi stâlpi de lemn şi prin 

reţele în cablu subteran. 

 

Consumul de energie electrică la nivel de județ se încadrează în media consumurilor naționale. De-a 

lungul ultimilor ani consumul de energie electrică a avut un trend ascendent, acest indicator fiind un 

indicator relevant referitor la nivelul de trai al populației județului. 

La nivelul anului 2016, față de anul analizat anterior (2009) se remarcă o creștere a numărului de 

consumatori, structura consumatorilor în funcție de puterea absorbită, fiind următoarea, conform datelor 

deținute de ALEA: 
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● Mari consumatori: 489 (peste 100 kW putere absorbită); 

● Mici consumatori: 14.432 (sub 100 kW putere absorbită); 

● Consumatori casnici: 154.144 (folosesc energia electrică pentru consum casnic).   

Din analiza consumului total de energie electrică corelat cu consumurile de energie electrică pe tipuri de 

consumatori, reprezentarea grafică de mai jos redă foarte bine evoluțiile consumurilor energetice dar și 

sensibilitatea categoriilor de consumuri față de influențe externe în special cele de natură economică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După cum se poate observa din figura prezentată, evoluția consumului total de energie electrică în județul 

Alba este influențată semnificativ de consumul energetic al marilor consumatori, nefiind însă neglijabile 

nici creșterile de consumuri aferente sectorului casnic.  

Trendul ascendent înregistrat de consumurile energetice mai ales în ultimii trei ani este dat de dezvoltarea 

constantă a sectorului industrial, de îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. Explicația rezidă din 

creșterea nevoii de energie electrică pentru echipamente electrocasnice și electronice tot mai diversificate 

la care populația a avut acces, dar și din dezvoltarea în sine a sectorului rezidențial la nivelul județului atît 

în mediul urban cât și în cel rural.  

Un alt aspect de subliniat este acela că există încă locuințe neelectrificate în județul Alba. Dacă în trecut 

ponderea mare a gospodăriilor neelectrificate o reprezentau cătunele izolate din Munƫii Apuseni, în 

prezent majoritatea gospodăriilor neelectrificate sunt amplasate în zona periferică a centrelor urbane şi 

rurale, acolo unde au apărut cartiere de locuinƫe noi în zone fără utilităƫi.  

Odată cu publicarea Ordinului ANRE 75/2013 şi ulterior a Ordinului ANRE 36/2019, completat cu 

Ordinul ANRE 159/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiƫiilor de finanƫare a 

investiƫiilor pentru electrificarea localităƫilor ori pentru extinderea reƫelelor de distribuƫie a energiei 

electrice, tot mai multe UAT-uri au uzat de prevederile legislative pentru a solicita realizarea unor reƫele 

electrice de distribuƫie noi, în cofinanƫare cu operatorul de distribuƫie a energiei electrice, care este obligat 

conform prevederilor legale în vigoare să finanƫeze în proporƫie de minim 50% orice extindere de reƫea 

electică de distribuƫie indiferent de gradul de rentabilitate al acesteia.  
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În mediul rural din judeƫul Alba au fost realizate în ultimii ani extinderi de reƫele electrice în UAT 

Sântimbru şi Şibot, fiind în curs de elaborare mai multe proiecte de extinderi reƫele electrice de distribuƫie 

în comunele Galda de Jos, Stremƫ, Ighiu şi Gârda de Sus, alte comune având de asemenea în pregătire 

astfel de proiecte.   

În cazul cătunelor izolate sau a locaƫiilor folosite sezonier, de regulă, pe perioada verii de crescătorii de 

animale, şi care sunt amplasate la o distanƫă foarte mare de reƫelele electrice de distribuƫie a energiei 

electrice, o soluƫie pentru alimentarea cu energie electrică poate fi folosirea surselor alternative de energie 

electrică. Progresele tehnologice în domeniul folosirii energiei solare şi eoliene fac astfel de soluƫii tot 

mai fezabile în aceste cazuri în care costurile extinderii reƫelelor electrice de distribuƫie sunt foarte 

ridicate. 

Motivul lipsei racordării la rețeaua de distribuție a energiei electrice a acestor gospodării este, în general, 

izolarea locuințelor, de obicei grupate în cătune, 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, precum şi gradul de îmbătrânire al populaţiei. Trebuie menționat însă faptul că 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. 

 

5.3. Rețeaua de  iluminat public 
 

Conform prevederilor legale, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilități publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes 

economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ teritoriale sub conducerea, 

coordonarea și responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale, în scopul 

asigurării iluminatului public.  

În ultimii ani se constată interesul crescut al 

autorităților locale din Județul Alba de a 

eficientiza cheltuielile cu iluminatul public, 

inclusiv prin achiziționarea energiei electrice 

destinată alimentării sistemului de iluminat 

public la prețuri competitive, de pe piața liberă, 

dar și o reducere a acestui consum în urma realizării unor lucrări de eficientizare energetică a rețelelor 

de iluminat (înlocuirea corpurilor de iluminat învechite cu unele cu consum redus de energie). 

 

Analizând datele furnizate de către autoritățile locale, starea actuală a sistemului de iluminat public la 

nivelul orașelor și comunelor se prezintă astfel: 

 

     ● gradul de acoperire la iluminatul public este de: 

 55-100 % în mediul urban; 

 10-100 % în mediul rural; 

 rețelele și echipamentele aferente iluminatului public, în general, sunt învechite și prezintă un 

grad mare de uzură, cuprins între: 
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 20-40 % în mediul urban; 

 20-60 % în mediul rural; 

 nivel redus  de dezvoltare a sistemului de iluminat ornamental; 

 număr redus de instalații de iluminat public la nivelul localităților din mediul rural care dețin 

echipamente moderne de comandă și automatizare. 

 

Din analiza acestor date se constată încă multe neajunsuri în ce privește sistemul de iluminat public la 

nivelul localităților rurale, astfel: rețelele și echipamentele aferente iluminatului public în general sunt 

învechite și prezintă un grad mare de uzură, cuprins între 20-60 %, număr redus de instalații de 

iluminat la nivelul localităților care dețin echipamente moderne de comandă și automatizare, grad de 

acoperire foarte scăzut a iluminatului public în localitățile din Munții Apuseni, datorită dispersării 

mari între localități și consumatori. Datorită unui nivel foarte scăzut de linii electrice subterane (LEA), 

peisajul are de suferit din cauza împânzirii localităților cu sute de kilometri de cabluri aeriene și 

subterane, transformatoare, stâlpi din beton armat care asigură iluminatul public 

La nivelul zonei rurale a județului Alba, 5.903 gospodării NU au acces la reţeaua de iluminat public, 

din totalul 70.979 de gospodării existente în mediul rural, ceea ce reprezintă 8,31% din totalul 

gospodăriilor. 

 

     5.4. Energie termică în sistem centralizat 
 

În județul Alba, la nivelul anului 2017 nu mai există alimentare cu energie termică în sistem centralizat, 

locuitorii județului Alba preferând sistemele individuale de încălzire pe variantele combustibililor solid și 

gazos, încă din anul 2001. Din anul 2016 societatea de distribuție a agentului termic în sistem centralizat 

nu mai este operațională. 

  5.5. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale 

 

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor de pe teritoriul judeţului Alba se face din cîmpurile 

gazeifere ale Transilvaniei. Astfel, pe teritoriul judeţului există câmpul gazeifer Tăuni de la care, printr-o 

conductă de transport, gazul metan este vehiculat pentru alimentarea Sibiului. Din această conductă de 

transport s-au dezvoltat sisteme de alimentare a localităţilor din zona zăcământului Tăuni.  

Pe Valea Târnavei, din judeţul Mureş intră în judeţul Alba trei conducte magistrale: VEST 1, VEST 2 şi 

VEST 3 ce urmăresc Valea Tîrnavei şi apoi Valea Mureşului până la ieşirea din judeţul Alba.  

Din cele trei conducte de transport V1, V2 şi V3, interconectate între ele, sunt alimentate toate localităţile 

consumatoare de gaze din judeţul Alba.  

Lungimea celor 3 conducte magistrale de transport a gazelor naturale este: LV1 = 66 km; LV2 = 66 km; 

LV3 = 60 km. 

 

La finalul anului 2017, la nivelul județului 

Alba, 32 localități aveau acces la rețeaua de 

distribuție a gazelor naturale. Din cele 11 

localități urbane, doar 8 dispun de rețea de 

furnizare a gazelor naturale, iar din cele 67 

comune, 24 au acces la rețeaua de furnizare a 

gazelor naturale.   

 

Din datele primite de la autoritățile publice 

locale și de la operatorii de gaze naturale din 

județul Alba, starea actuală a sistemului de 
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alimentare cu gaze naturale  prezintă un grad de acoperire la sistemul de alimentare cu gaze naturale de 

26 % la nivelul județului Alba, între 0-71,22 % în mediul urban și între 0-98,80 % în mediul rural; 

 

În spațiul rural al județului, cea mai mare acoperire la rețeaua de furnizare a gazelor naturale o au 

localitățile din Zona Târnavelor unde 8 din cele 10 unități administrativ teritoriale dispun de rețea de 

alimentare cu gaze naturale cu un procent de 73,81 % de abonați raportați la numărul total de locuințe din 

zonă, urmată de localitățile din Zona Văii Mureșului, unde din cele 19 UAT-uri componente, 12 UAT-

uri dispun de rețea de alimentare cu gaze naturale, procentul de abonați deserviți fiind de 44,01% raportat 

la numărul de locuințe din zonă. 

În zona Munților Apuseni din cauza reliefului și a dispersării localităților în orașele și comunele din 
zonă nu există rețele de alimentare cu gaze.   
 
Operatorul serviciului este compania EON Gaz România care este specializată în servicii de furnizare a 

gazului natural, asigurând distribuția și furnizarea gazelor naturale pe întreg teritoriul judeţului Alba, prin 

intermediul unei reţele de distribuţie ce totalizează o lungime de aproximativ 1354,6 km în 2012 (în 

creştere faţă de 2007 – 1206,8 km). 

Situaţia lungimii reţelelor de distribuţie gaze în cele patru microregiuni ale spațiului rural  

Zona Târnavelor  

8 din cele 9 UAT-uri dispun de rețea de alimentare cu gaze naturale cu un procent de 73,81% de abonați 

raportați la numărul total de locuințe din zonă, singura localitate care nu dispune de alimentare cu gaze 

naturale fiind Cergău. 

 

Nr. 

crt. 

Localitatea Număr 

locuinte/UAT 

Număr 

branșamente/ 

UAT 

Lungimea totală 

a reţelei de 

distribuţie a 

gazelor naturale 

% 

abonați 

deserviti 

/locuințe 

1. Bucerdea Grânoasă 797 589 16,844 73,90% 

2. Cenade 434 298 - 68,66% 

3. Cergău 621 - - - 

4. Cetatea de Baltă 1127 720 21,787 63,88% 

5. Crăciunelu de Jos 699 607 17,961 86,84% 

6. Jidvei 1443 1439 60,207 99,72% 

7. Sâncel 985 854 27,09 98,68% 

8. Șona 1642 1394 39,475 84,90% 

9. Valea Lungă 1123 926 14,954 82,46% 

  Total 6106 4507 116799 73.81 

Zona Valea Mureșului  

 

Din cele19 UAT componente, 7 UAT nu dispun de retea de alimentare cu gaze naturale, procentul de 

abonați deserviți raportat la numărul de locuințe din zonă fiind de 44,01%. 
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Nr. 

crt. 

Localitatea Numar 

locuinte/UAT 

Număr 

branșamente/ 

UAT 

Lungimea totală 

a reţelei de 

distribuţie a 

gazelor naturale 

% abonați 

deserviti 

/locuințe 

1 Berghin 1055 - - - 

2 Ciugud 980 978   99,80% 

3 Cricău 675 527 24,04 65,30% 

4 Fărău  1013 - - - 

5 Galda de Jos 3875 1054 47,67 27,20% 

6 Hopârta 696 - - - 

7 Ighiu 2045 1695 56,904 73,38% 

8 Livezile 735 - - - 

9 Lopadea Nouă 1070 - - - 

10 Lunca Mureșului 852 850 26,305 99,76% 

11 Meteş 995 - - - 

12 Mihalț 1150 827 32,263 71,92% 

13 Mirăslău 923 477 14,171 27,18% 

14 Noșlac 1102 382   34,67% 

15 Rădești 558 423 17,419 75,81% 

16 Rimetea 576 - - - 

17 Sîntimbru 1065 860 33,30 80,76% 

18 Stremț 1103 260 22,17 23,58% 

19 Unirea 2078 1590 59,206 76,52% 

  Total 22546 9923 206268 44.01 

Zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului  

 

10 UAT-uri din cele 16 care compun zona nu dispun de rețea de alimentare, procentul de abonați raportat la 

numărul de locuințe este de 19,86%. 

 

 

Nr. 

crt. 

Localitatea Numar 

locuinte/UAT 

Număr 

branșamente/ 

UAT 

Lungimea totală 

a reţelei de 

distribuţie a 

gazelor naturale 

% abonați 

deserviti 

/locuințe 

1 Săliștea 923 449 18,575 48,65% 

2 Săsciori 1994 654 19,854 32,80% 

3 Șibot 1081 581 24,059 53,75% 

4 Vințu de Jos 1883 1165 39,388 63,56% 

5 Blandiana 512 - - - 

6 Câlnic 541 - - - 

7 Ceru Băcăinţi 114 - - - 

8 Cut 661 - - - 

9 Daia Română 855 - - - 

10 Doştat 393 - - - 
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11 Gârbova 814 - - - 

12 Ohaba 426 - - - 

13 Pianu 986 - - - 

14 Rosia de Secas 827 - - - 

15 Şpring 1190 - - - 

16 Șugag 1145 - - - 

  Total 14345 2849 101,876 19.86 

 

Zona Munților Apuseni  

 

În orașele și comunele din zona munților Apuseni nu există rețea de alimentare cu gaze naturale. 

 

Din datele primite de la autoritățile publice locale și de la operatorii de gaze naturale din județul Alba, 

starea actuală a sistemului de alimentare cu gaze naturale se prezintă astfel: 

 

Gradul de acoperire al sistemului de alimentare cu gaze naturale este de 26 % la nivelul județului Alba, 

între 0-71,22 % în mediul urban și între 0-98,80 % în mediul rural. 

                                                                                            Sursa: EON Gaz 

 

              5.6. Rețeaua de telecomunicații 
 

La data de 31 decembrie 2019, Registrul public al furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii 

electronice înregistra un număr total de 889 de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice şi de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în scădere cu 7,5% faţă de nivelul anului precedent.  
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Conform statisticilor ANCOM (Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii) 

pentru anul 2019, traficul lunar mediu de internet mobil a crescut cu 16% până la 3,4 GB per locuitor, iar cel 

de internet fix cu 4%, până la 27 GB per locuitor. Numărul conexiunilor 4G a ajuns să reprezinte peste 55% 

din numărul total de conexiuni la internet mobil şi, împreună cu conexiunile 3G, ponderea conexiunilor de 

mare viteză (3G şi 4G) ajunge la 84% din totalul conexiunilor. În ceea ce privește conexiunile la internet fix, 

71% (3,7 milioane) sunt conexiuni de foarte mare viteză (cel puțin 100Mbps), peste 62% dintre conexiunile 

de internet fix au fibră optică până cel puțin la clădire. 
 

 

În mediul urban, rata de penetrare a serviciilor de retransmisie TV era de 106% la 100 gospodării, în timp ce 

în rural era de 97% la 100 gospodării. 

 

ANCOM a publicat în anul 2018 lista localităților rurale din România încă nedeservite de rețele fixe cu 

viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice (Zonele albe NGN), în urma raportărilor de date statistice 

realizate de operatorii de comunicații electronice (având ca dată de referință 30 iunie 2017) cu privire la 

existența rețelelor de acces la puncte fixe (buclă locală) sau mobile. 

 

 

În funcție de numărul de conexiuni la internet fix, RCS&RDS deținea o cotă de piaţă de 53%, Grupul 

Telekom de 21%, Grupul Vodafone de 13%, ceilalți furnizori însumând 13%. 

Traficul lunar mediu de internet mobil a crescut cu 41% în anul 2019, ajungând la 3,7GB per locuitor.  

În funcție de numărul de conexiuni active la internet mobil, la finalul anului 2019, Orange deținea o cotă de 

piaţă de 39%, Vodafone de 25%, Grupul Telekom de 18%, ceilalți furnizori însumând 18%. 

În funcție de numărul de abonați la 31decembrie 2019, Grupul Telekom avea o cotă de piaţă de 40%, 

RCS&RDS 35%, iar Grupul Vodafone de 23%. 

 

 

ANCOM a lansat în 2019 aplicaţia Netograf care este o platformă informatică concepută pentru a le oferi 

utilizatorilor de internet din România un instrument de verificare permanent a calităţii serviciului de acces la 

internet contractat. Utilizatorii pot verifica în acest fel dacă serviciul de internet utilizat se ridică la calitatea 

prevăzută în ofertă și în contractul încheiat.  

De asemenea, ANCOM a lansat tot în 2019 harta națională de acoperire cu semnal mobil – 

www.aisemnal.ro prin intermediul căreia toți cei interesați pot afla gradul de acoperire cu semnal 2G, 3G sau 

4G pentru toți operatorii mobili activi pe piaţa din România. Astfel, utilizatorii au o imagine completă și 

corectă asupra serviciilor de acoperire cu semnal mobil. 

 

Utilizarea tot mai intensă a internetului a avut, în 2019, un impact deosebit și asupra serviciilor poștale. Din 

punct de vedere al volumelor de trafic și al veniturilor încasate, comerțul electronic a căpătat o pondere 

consistentă în industria serviciilor poștale din România, prin creșterea accelerată a volumelor de colete 

gestionate de furnizorii de servicii poștale. În funcție de veniturile obţinute, principalii competitori de pe 

piața serviciilor poștale din România sunt Fan Courier, cu o cotă de piață de 21%, Compania Națională 

Poșta Română (20%) și Urgent Cargus cu 13% din totalul veniturilor. 

 

 

 

 

 

Registrul public al furnizorilor de servicii poştale din România cuprindea un număr de 471 de persoane 

autorizate pentru a furniza servicii poştale, în scădere cu 5,2% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018. 

În anul 2019, în judeţul Alba existau 162 de unităţi poştale, 4 furnizori autorizaţi de servicii poştale şi 6 

furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii. 

 

http://www.aisemnal.ro/
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 Furnizori autorizaţi de servicii poştale      Furnizori autorizaţi de reţele şi servicii de comunicaţii 

Nr. 

Crt. 

Denumire Nr. 

Crt. 

Denumire 

1 BARSAN TRANS S.L. (PRIN BÂRSAN TRANS 

S.R.L. SPANIA SUCURSALA SEBEŞ) 

1 ELECTROSIM S.R.L. 

2 EXPRESS TRANSINTERNATIONAL S.R.L. 2 ELECTRO MONTANA S.R.L. 

3 LOGISTICA TRANS ROM S.L. (PRIN LOGISTICA 

TRANS ROM S.R.L. SUCURSALA SEBEŞ) 

3 PRONTO TAXI S.R.L. 

4 SPEED COLET S.R.L. 4 RADIOTEL ALBA S.R.L. 

  5 SONISAT S.R.L. 

  6 STAR NET ALBA S.R.L. (FOSTA S.C. 

INTERTRADEX S.R.L.) 

 

Traficul poștal generat de industria comerțului on-line cunoaște în ultimii ani un trend ascendent, crescând 

de la aproximativ 54 de milioane de colete în 2017, la puțin peste 79 de milioane de colete în anul 2018 

(ponderea acestuia în traficul poștal total este de asemenea în creștere față de 2017, de la 13% la 18%). 

 

Din punct de vedere al veniturilor generate în piața de servicii poștale de industria comerțului electronic, în 

2018 acestea au depășit pragul de 1 miliard de lei, cu o pondere de aproximativ 38% în veniturile totale, în 

creștere cu circa 10% față de anul precedent. 
 

Sursa: ANCOM, Raport anual 2019, https://www.ancom.ro/rapoarte-anuale_268 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ancom.ro/rapoarte-anuale_268


66 
 

 

 6. Infrastructura educațională 

6.1. Populația preșcolară și școlară pe medii de rezidență 
 

Scăderea naturală a populaţiei rezidente, creşterea migraţiei interne şi a migraţiei externe au determinat 

reducerea numărului de copii şi tineri de 0-23 ani, astfel încât în anul 2019, faţă de anul 2018, judeţul Alba a 

înregistrat o reducere a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară. Tendința observată pentru ultimi ani este 

implicit una de scădere și a numărului de copii/elevi înscriși în instituțiile de învățământ din mediul rural. 

 

Populația preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) pe medii de rezidenţă, în județul Alba, an şcolar 

2018-2019 

Mediu 

Populaţie preşcolară şi școlară        

2018-2019 

Total 

preşcolar, 

primar si 

gimnazial  

  

preşcolar primar   gimnazial 
Ponderi (%) 

Urban 5266 8880 7185 21331 60,03% 

Rural 3487 5855 4860 14202 39,97% 

TOTAL 8753 14735 12045 35533 100% 

 

Populația preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) pe medii de rezidenţă, în județul Alba, an şcolar 2019-

2020 

Mediu 

Populaţie preşcolară şi școlară       

2019-2020 

Total 

preşcolar, 

primar si 

gimnazial  

  

preşcolar primar   gimnazial 
Ponderi (%) 

Urban 5050 8680 7226 20956 60,55% 

Rural 3301 5661 4694 13656 39,45% 

TOTAL 8351 14341 11920 34612 100% 

 

 

Populaţia preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) din mediul rural al judeţului Alba reprezintă 

aproximativ 39% din populaţia preşcolară şi şcolară de la nivelul judeţului, cu tendinţă de scădere şi în 

următorii ani.  

 

Mediu 
Populatie școlară Total preşcolar, 

primar şi gimnazial preşcolar primar gimnazial 

Rural 2018-2019 3487 5855 4860 14202 

Rural 2019-2020 3301 5661 4694 13656 

Reducere -5,33% -3,31% -3,42% -3,84% 

 

Pentru al doilea an, consecutiv, se observă scăderea efectivelor de elevi corespunzătoare nivelelor de 

învățământ primar și gimnazial din mediul rural al judeţului Alba  cu aproximativ 3,84% în anul şcolar 

2019-2020 faţă de anul şcolar 2018-2019, fenomen ce va afecta grupa de vârstă cuprinsă între 14-18 ani 

(care include elevii de liceu) 
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     6.2. Evoluția populației preșcolare și școlare în mediul rural, județul Alba 
 

 
 

 

6.3. Unități de învățământ existente/populație școlară în mediul rural al 

județului Alba, an şcolar 2019-2020 
 

Nr. 

crt. 
Microregi 

Total unități 

de 

învăţământ* 

Populatie școlară  Total 

populație 

școlară Preșcolar 

Primar 

și 

gimnaziu 

Liceu/Învățământ 

profesional 

 

1 Zona Târnavelor 11 719 2530 179 3428 

  2 

Zona Podisul 

Secașelor și Valea 

Cugirului 

16 1108 3205 0 4313 

3 

Zona Munţilor 

Apuseni 
22 563 1902 285 2750 

4 Zona Mureșului 20 911 2718 401 4030 

  TOTAL 69 3301 10355 865 14521 

       *Unități de învățământ cu personalitate juridică 

 

Din totalul de 69 unităţi de învăţământ cu presonalitate juridică existente în mediul rural al judeţului Alba, 

cele mai multe se află în zona Munților Apuseni și Zona Mureșului. Scăderea numărului de unităţi cu 

personalitate juridică se datorează reorganizării administrative a sistemului de învăţământ din mediul 

rural, una din cauze fiind reducerea numărului de copii/elevi înscrişi, în strânsă legătură cu tendinţa 

de scădere a populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară.   
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Cele mai numeroase unităţi de învăţământ cu personalitate juridică se regăsesc în Zona Munţilor Apuseni 

(22), Zona Mureşului (20) şi Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului (16), în timp ce în Zona Târnavelor 

sunt cele mai puţine (11).  

 

6.4. Populația școlară pe niveluri de învățământ și microregiuni 
 

 

Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului, precum şi Zona Mureşului sunt zonele cu populaţia cea mai 

numeroasă la nivel preşcolar, respectiv primar şi gimnazial. Zona Munţilor Apuseni, Zona Mureșului şi 

Zona Târnavelor au, pe lângă populaţie preşcolară şi şcolară (primar şi gimnazial) şi populaţie şcolară de 

liceu/învăţământ profesional. Astfel, în zonele menţionate funcţionează 4 licee - Liceul Tehnologic de 

Turism şi Alimentaţie Arieşeni, Liceul Tehnologic "Tara Moţilor" Albac, Liceul Tehnologic Jidvei și Liceul 

Tehnilogic Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud. 
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Raportând populaţia 

şcolară din fiecare 

microregiune rurală la 

numărul de unităţi de 

învăţământ din zonă, se 

constată următoarele: 

 

 

- în Zona Munţilor Apuseni funcţionează, în medie, câte o clasă de preşcolari/elevi în fiecare unitate de 

învăţământ (cu sau fără personalitate juridică); 

- în Zona Mureşului funcţionează, în medie, aproximativ o clasă şi jumătate de preşcolari/elevi în 

fiecare unitate de învăţământ (cu sau fără personalitate juridică); 

- în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului funcţionează, în medie, aproximativ două clase de 

preşcolari/elevi în fiecare unitate de învăţământ (cu sau fără personalitate juridică); 

- în Zona Târnavelor funcţionează, în medie, aproximativ două clase şi jumătate de preşcolari/elevi în 

fiecare unitate de învăţământ (cu sau fără personalitate juridică); 

Ţinând cont de datele prezentate mai sus, precum şi de tendinţa manifestată de reducere a populaţiei 

preşcolare şi şcolare şi prognozele pentru următorii ani, care indică, pentru judeţul Alba, o reducere a 

populaţiei preşcolare şi şcolare de 0-23 ani cu 21,69% până în anul 2030 şi cu 45,2% până în anul 2060, este 

evident faptul că va fi nevoie, pe termen scurt, de adaptarea infrastructurii de învăţământ (resurse 

umane şi materiale) la un număr mai mic de preşcolari/elevi, iar pe termen lung, de măsuri care să 

stimuleze rămânerea populaţiei în zonă sau chiar creşterea natalităţii.  

6.5. Număr cadre didactice din mediul rural pe microregiuni 
 

Numărul cadre didactice din mediul rural al judeţului Alba raportat la populaţia preşcolară şi şcolară (nivel 

primar, gimnazial şi liceu/învăţământ profesional), în anul şcolar 2019-2020 

Nr. 

crt. 
Microregiuni rurale 

Total populație 

școlară 

Personal didactic 

de predare 

Număr mediu 

elevi la un cadru 

didactic 

1 Zona Târnavelor 3428 361 10 

2 

Zona Podisul Secașelor și 

Valea Cugirului 4313 441 10 

3 Zona Muntilor Apuseni 2750 389 7 

4 Zona Mureșului 4030 465 9 

  TOTAL 14521 1656 9 

În anul şcolar 2019-2020, în unităţile de învăţământ din mediul rural al judeţului Alba îşi desfăşurau 

activitatea 1656 cadre didactice, din care aproximativ 1/3 se află în Zona Mureșului. Numărul mediu de 

elevi care revin la un cadru didactic în mediul rural al judeţului era în 2019-2020 de 9 elevi, fiind mai ridicat 

în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului (10 elevi/cadru didactic) şi mai redus în Zona Munţilor 

Apuseni (7 elevi/cadru didactic).  
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7. Infrastructura de sănătate6 

7.1. Furnizori de servicii medicale primare 

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 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  1- 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 12 comune fără cabinet de medicină de familie: Almașu Mare, Ceru-Băcăinți, Cut, Hopârta, 

Întregalde, Lupșa, Mogoș, Noșlac, Ponor, Poșaga, Roșia de Secaș și Sohodol. 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, 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.  

 

                                                           
6
 Date preluate din Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru perioada 2021-2027 şi Furnizori de servicii medicale primare 

în judeţul Alba, la data de 3.04.2020, aflaţi în relaţii contractuale cu CJAS Alba (www.cnas.ro/casalba).   

http://www.cnas.ro/casalba
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7.2.  Centre de permanență 
 

La nivelul județului Alba funcționau în anul 2020 5 centre de permanență (cifră rămasă neschimbată în 

ultimii 5 ani), cu 32 de medici la Alba Iulia, Baia de Arieș, Ocna Mureș, Zlatna și în Munții Apuseni 

(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).  
 

7.3. 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. 

 

7.4. Asistența medicală ambulatorie de specialitate 

În județul Alba, asistența medicală ambulatorie de specialitate este oferită de 28 de furnizori de servicii 

medicale clinice care se află în relații contractuale cu CJAS Alba şi deservesc şi mediul rural. Dintre aceștia, 

9 sunt furnizori publici și oferă servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unităților sanitare cu 

paturi (spitale) și 19 sunt furnizori privați. 

Exemple de unități private care oferă servicii medicale de specialitate în ambulator care nu (mai) au contract 

cu CNAS, ci oferă doar servicii contra-cost, sunt: Centrul Medicale Elisa Med Alba Iulia,  Clinica Phoenix 

Alba Iulia, Centrul Medical Clinimed Alba Iulia, Centrul Medical Romger Diagnostica Sebeș etc.   
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Tabel 5. Furnizori publici de asistență medicală ambulatorie de specialitate 
 

Nr. 
crt. 

Localitatea Furnizorul de asistență medicală 

ambulatorie 
Specialitatea* 

1 Alba Iulia  Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Servicii medicale clinice 
2 Abrud  Spitalul Orășenesc Abrud Servicii medicale clinice 

 

     3 

 

Aiud 
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Servicii medicale clinice - 

pneumoftiziologie 
4 Spitalul Municipal Aiud Servicii medicale clinice 
5 Blaj Spitalul Municipal Blaj Servicii medicale clinice 
6 Cîmpeni Spitalul Orășenesc Cîmpeni Servicii medicale clinice 
7 Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni Servicii medicale clinice 
8 Cugir Spitalul Orășenesc Cugir Servicii medicale clinice 
9 Sebeș  Spitalul Municipal Sebeș Servicii medicale clinice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul de Ambulanță Județean Alba 
are sediul central în municipiul Alba Iulia 

și substații de ambulanță în localitățile: 

Abrud, Aiud, Baia de Arieş, Blaj, 

Cîmpeni, Cugir, Ocna Mureş, Sebeş, 

Teiuş, Zlatna. 
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7.5. Furnizori de servicii medicale dentare 

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 (41) (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). 

 
 

Așadar, în majoritatea comunelor din județ nu există unități care să furnizeze servicii stomatologice, 

indiferent dacă au sau nu contract cu CAS Alba. 

 

 
Figura 2 - Evoluția numărului de cabinete stomatologice și laboratoare de tehnică dentară din județul Alba, în perioada 2014-

2018 

 
Sursa: INS. Baza de date TEMPO Online 

 

În zona rurală îşi desfăşoară activitatea 7 furnizori privaţi de servicii medicale dentare în 6 localităţi: 

Unirea, Bucerdea Grânoasă, Valea Lungă, Daia Română, Șugag şi Vinţu de Jos.  

În anul 2018 în mediul rural se găseau 30 de cabinete stomatologice private. 
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7.6. Puncte farmaceutice  

 

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, Pianu, Ciugud, 

Jidvei, Arieșeni, Lunca Mureșului, Cricău, Lopadea Nouă, 

Livezile, Galda de Jos și Vidra.  

 

 

 

 

7.7. Furnizori de servicii medicale 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 aceştia, doar doi furnizori se află în zona rurală, la Meteş, respectiv la Ciugud. 
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7.8. Unități sanitare existente în anul 2018 pe medii de rezidență 

 

Conform INSSE în anul 2018 situația unităților sanitare se prezintă conform graficului următor: 
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8. Infrastructura socială 
 

Politicile publice privind protecția socială sunt implementate la nivel județean de către Consiliul 

Județean Alba prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba și Agenția Județeană de 

Prestații și Inspecție Socială, iar la nivel local, de către 

departamentele de asistență socială din cadrul UAT-urilor.  

                                  

Servicii de îngrijire de zi cu sediul  în mediul rural  
 

1. Servicii de îngrijire de zi în parteneriat public-privat 
sunt oferite în 6 centre de zi: 

 Centrul de zi „Sf. Ierarh Nicolae” Roșia de Secaș  

 Centrul de zi „Sf. Filofteia” Silivaș 

 Centrul de zi „Sf. Ierarh Nectarie” Vama Seacă  

 Centrul de zi „Sf. Nicolae” Valea Lungă  

 Centrul de zi Boz  

 Centrul de zi Doștat  

 

2. Servicii de îngrijire de zi în subordinea consiliilor locale  
 Centrul de zi pentru copii “Sf. Nicolae” Bistra 

 

3. Servicii de îngrijire de zi aflate in subordinea furnizorilor privați acreditați sunt oferite în:  

 Centrul de zi pentru copii Cenade  

 Centrul de zi pentru copii Bucerdea Grânoasă 

 Centrul de zi pentru copii Cetatea de Baltă 

 Centru de zi "Bunul  Samaritean" Hopârta, Silivaş 

 

Acestea asigură informare, consiliere şi sprijin părinţilor şi copiilor conform planurilor individualizate 

de intervenție realizate de echipe formate din asistenți sociali, psihologi, educatori specializați și pedagogi 

sociali pentru dezvoltarea aptitudinilor și deprinderilor de viaţă.   

 

Centrele sunt distribuite în trei microregiuni ale județului, respectiv: 

 1 în zona Munților Apuseni (Bistra) 

 3 în zona Podişului Secaşelor şi Valea Cugirului (la Roşia de Secaş și Doștat, satele  Boz şi 

Doştat) 

 2  în zona Mureşului (Hopârta - satul Silivaş şi Vama Seacă) 

 4 în zona Târnavelor (la Bucerdea Grânoasă, Cenade, Valea Lungă și Cetatea de Baltă)  

 

Furnizorii acestui tip de servicii sunt: Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia "Maria 

Mirabela" Draşov, Asociația Caritas Metropolitan Greco Catolic Blaj  şi Primăria comunei Bistra. 

 

 

Servicii de tip rezidențial cu sediul în mediul rural  

 

1. Servicii de tip rezidenţial aflate în subordinea OPA (Organizaţie Privată Autorizată) se realizează prin 

intermediul Fundației ”Sf. Francisc” Deva  

b. Casa de tip familial 1 ”Sf. Tereza”  pentru fete  Rimetea        

c. Casa de tip familial 2 ”Sf. Tereza”  pentru băieți Rimetea      
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2.  Servicii de tip familial în parteneriat public/privat DGASPC- OPA se realizează în: 

 Casa de tip familial "Sf. Apostol Andrei" Vingard  

 Casa de tip familial "Sf. Nicolae" Târsa  

 Casa de tip familial "Sf. Ghelasie" Stremţ  

 Complexul de servicii sociale "Sf. Veronica" Dumbrava (3 Centre de plasament și 1 Casă de tip  

familial) 

 

Acestea asigură găzduire şi îngrijire, consiliere educaţională şi vocaţională, informare şi 

socializare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, reinserţie socială, respectiv supraveghere, 

educaţie timpurie, asigurarea nutriţiei, asigurarea programului de odihnă şi sprijin emoţional.  

Furnizorii acestui tip de servicii aflați în parteneriat public/privat cu DGASPC sunt: Asociația 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Asociația Sf. Veronica Alba Dumbrava, Organizația Caritas Alba Iulia, 

Asociația Filantropia Ortodoxă Vingard. 

 

 

Unități/Structuri funcționale aflate în componența furnizorului public de servicii sociale – DGASPC 

Alba 
 

o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Gârbova 

o Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi  

Galda de Jos  

o Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi  nr.3 Gîrbova  

o Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi  nr.10 Cricău  

o Locuinţa Protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.13 Gârbova  

 

În aceste locații se asigură găzduire și îngrijire personală, recuperare, asistență medicală, servicii de 

consiliere psihologică. 

 

Unități/Structuri funcționale private cu care DGASPC Alba are încheiate contracte de  

furnizare de servicii 

 

 Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr.4 Vinţu de Jos  

 Locuinţa Protejată nr.5 ,,Sf. Elena" Pianu de Jos 

 3 Locuinţe Protejate pentru Persoane cu Handicap Galda de Jos  

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Drașov 

 Serviciul de îngrijire  la domiciliu pentru persoane cu dizabilități  Bistra 

 Serviciul de îngrijire  la domiciliu pentru persoane cu dizabilități  Roşia de Secaş 

 Serviciul de îngrijire  la domiciliu pentru persoane cu dizabilități  Silivaş 

 Serviciul de îngrijire  la domiciliu pentru persoane cu dizabilități  Valea Lungă  

 Serviciul de îngrijire  la domiciliu pentru persoane cu dizabilități  Izvoarele 

În aceste centre se realizează servicii de  găzduire sau îngrijire la domiciliu,  îngrijire personală, 

asistență medicală, consiliere psihologică, socializare. 

 

Servicii furnizate de SPAS (Serviciul Public de Asistenţă Socială) 

 

 Centru de îngrijire la domiciliu - Avram Iancu 

 Primăria Comunei Câlnic - Compartiment Asistență Socială 
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Servicii furnizate de furnizorii privați acreditați 

 Centrul de îngrijire la domiciliu Berghin 

 Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Bucerdea Grânoasă 

 Centrul de îngrijire la domiciliu Câlnic 

 Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Cenade 

 Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Cetatea de Baltă 

 Centru care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Ocoliș 

 Centrul de îngrijire la domiciliu Râmeț 

 

Furnizorii acestui tip de servicii sunt: Asociaţia Sînziene Vinţu de Jos, Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Izvoarele, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Galda de 

Jos, Asociația Maria Mirabela Drașov, Asociaţia As 2001 Alba Iulia, Asociaţia Caritas Mitropolitan 

Greco - Catolic Blaj, Asociaţia de Îngrijire şi Ajutor la Domiciliu Elena 

 

Servicii rezidențiale destinate persoanelor vârstnice  furnizate in sistem privat 

 

 Cămin de bătrâni Petru și Pavel Cenade 

 Căminul pentru persoane vârstnice Casa Anisia Şeuşa, com. Ciugud 

 Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Acoperământul Maicii Domnului Unirea 

 Centrul de Îngrijire Casa Bunicilor Vinţu de Jos 

 

 

 Furnizorii acestor servicii sunt: Asociaţia „Sf. Veronica” Dumbrava, Societatea de Ajutorare 

Diakonia, Asociaţia Casa Anisia Şeuşa, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia - Filiala Unirea, Asociația 

Centrul de Îngrijire Casa Bunicilor Vinţu de Jos 

 

Sursa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, anul 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

                     9.  Infrastructura edilitară, culturală, sportivă și de agrement  

9.1. Biblioteci 

 
La nivel judeţean, numărul total al bibliotecilor a înregistrat o uşoară scădere începând cu anul 2016, de la 

214 unităţi în 2016, la 201 unităţi în 2018. În Zona Mureșului și Zona Munților Apuseni se înregistrează cel 

mai ridicat număr de biblioteci, iar cel mai mic număr de biblioteci se înregistrează în zona Târnavelor. De-

a lungul acestei perioade, numărul bibliotecilor publice s-a menţinut constant la 75. Dintre acestea, 65 sunt 

biblioteci comunale, 9 sunt biblioteci municipale sau orăşeneşti, iar 1 este judeţeană. Toate localităţile rurale 

deţin o bibliotecă publică, acestora li se adaugă bibliotecile şcolare la care au acces doar elevii şi cadrele 

didactice locale. 

 

 

Cititori activi pe medii de rezidență 

 

În anul 2018 județul Alba se afla pe locul 23 în topul cititorilor activi în biblioteci potrivit INS. În ceea ce 

priveşte evoluţia numărului de cititori înscrişi se remarcă o tendinţă accentuată de scădere a numărului 

acestora, de la 67397 în anul 2016 la 57523 în anul 2018, în zona rurală scăderi semnificative ale numărului 

de cititori s-au înregistrat de exemplu în comunele: Bucerdea Grânoasa, de la 205 la 67 de cititori, Ciugud, 

de la 288 la 54 cititori, Gârda de la 300 la 47 ș.a., însă au existat și localități unde numărul cititorilor a 

crescut, de exemplu Almașu Mare, Berghin, Blandiana, Jidvei, Noșlac. Tendinţa de scădere a numărului de 

cititori înscrişi se menţine în toate categoriile de biblioteci: ale instituțiilor de învățământ superior, 

specializate, școlare, publice, județene, municipale și orășenești, comunale. 
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9.2. Instituţii de spectacole şi concerte 
 

La nivelul judeţului Alba, conform datelor INS, există 5 instituţii de spectacole, împărțite în următoarele 

categorii:  

 

Categorii de institutii 
de spectacol 

Număr 

De păpuşi şi 
marionete 

1 

Filarmonică şi 
orchestre simfonice 

1 

Alte tipuri de unităţi 
culturale 

3 

Total 5 

9.3. Muzee și colecții publice 
 

În zona rurală a județului Alba predomină expozițiile etnografice și de istorie locală, artă religioasă și casele 

memoriale. Muzeele  etnografice  în  general  şi  cele  în  aer  liber  în  special,  încearcă  să reprezinte 

chintesenţa culturii şi civilizaţiei de tip tradiţional, reuşind să concentreze, de cele mai multe ori, veacuri 

întregi de istorie. Expoziţiile cuprind obiecte specifice zonei ce reflectă ocupaţiile casnice şi meşteşugurile 

tradiţionale, articole de port popular, dar şi documente istorice despre localităţile respective. Muzeele  pun  

accent  atât  pe  păstrarea,  îmbogăţirea  şi  cercetarea ştiinţifică  a  valoroaselor  sale  colecţii  de  artă  

populară,  cât  şi  pe  conservarea  activă  a meşteşugurilor artistice tradiţionale contemporane, prin acordarea 

unei atenţii deosebite nu  numai obiectelor şi uneltelor, cât şi creatorilor şi utilizatorilor bunurilor şi valorilor 

cultural - artistice  şi  utilitare. Cele mai numeroase muzee etnografice se regăsesc în Zona Munților Apuseni, 

datorită faptului că multe din localităţile rurale deţin un potenţial natural şi cultural istoric remarcabil, iar cele 

care şi-au dezvoltat infrastructura turistică necesară (pensiuni agroturistice), au intrat în circuitul satelor 

turistice.  
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9.4. Baze sportive din domeniul public 
 

 

 
 

În zona rurală există 71 de baze sportive aflate în domeniul public al statului și în subordinea CJ/CL, acestea 

includ săli de sport școlare cu vestiare și grupuri sanitare, terenuri de fotbal cu gazon natural, vestiare și 

grupuri sanitare, terenuri de fotbal sintetice, terenuri de handbal și alte tipuri de terenuri de sport, cele mai 

multe dintre acestea se află într-o stare bună de funcționare. O parte dintre acestea sunt omologate de către 

AJF Alba (Asociaţia Judeţeană de Fotbal) pentru desfașurarea competițiilor sportive (fotbal) pentru Liga IV 

și Liga V. 

9.5. Săli de sport și baze sportive în aer liber 
 

 
 

În cadrul Unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural se găsesc săli de sport standard cu vestiare 

și grupuri sanitare, dar și săli de sport improvizate, însă care se află într-o stare bună de funcționare. 

Terenurile de sport aferente Unităților de învățământ preuniversitar sunt predominant terenuri de fotbal, însă 

se găsesc și terenuri de handbal, baschet, volei, tenis de câmp și atletism, în funcție de tipul suprafeței de joc 

se găsesc terenuri sintetice, acoperite cu iarbă, bitum, gazon, pământ, predominante fiind terenurile 

acoperite cu bitum și pământ.  

În judeţul Alba, în anul 2018 existau: 70 instructori sportivi recunoscuţi de federaţii, 101 antrenori, 196 de 

arbitri sportivi, 139 secţii sportive afiliate la federaţiile naţionale sportive şi 5213 sportivi legitimaţi aflaţi în 

evidenţa federaţiilor naţionale şi care participă la sistemul competiţional organizat de către acestea. 
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10. Resursele naturale  
 

Resursele naturale sunt clasificate în doua categorii distincte:  

 

 regenerabile, respectiv:   

o apa 

o aerul  

o solul   

o flora 

o fauna 

o energia solară 

 

 neregenerabile, respectiv:  

o substanţe minerale  

o combustibili fosili  

În ultimele decenii, stilul nostru de viaţă şi prosperitatea crescândă au avut un efect profund asupra 

sectorului energetic, schimbând modul în care privim problema energiei. 

Între resursele componente ale primei categorii există 

interacţiuni naturale puternice, astfel că, orice 

intervenţie antropică asupra uneia sau alteia induce 

inevitabil consecinţe şi asupra celorlalte. Factorul 

principal care transformă, aproape total şi ireversibil, 

resursele naturale regenerabile în resurse 

neregenerabile, este poluarea. În fiecare proces de 

producţie şi activitate desfăşurată de către om,  

reducerea impactului negativ asupra mediului 

înconjurător se poate realiza, în primul rând, prin 

mijloace de prevenire a poluării, prin utilizarea 

raţională şi conservarea resurselor naturale. 

Prevenirea poluării este deosebit de importantă şi 

pentru alte componente ale mediului cum sunt: flora şi 

fauna. Apa, aerul şi solul sunt resursele de mediu cele 

mai vulnerabile, dar şi cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi 

grave nu numai asupra calităţii mediului ambiental, dar şi a sănătăţii oamenilor şi altor vieţuitoare. Cei mai 

frecvenţi factori ai poluării mediului înconjurător provin, de regulă, din industrie, dar în ultimul timp, tot 

mai frecvent şi din agricultură.  

Agricultura, alături de industrie, poate deveni una dintre sursele importante de agenţi poluanţi cu impact 

negativ asupra calităţii mediului ambiental prin degradarea sau chiar distrugerea unor ecosisteme. Astăzi 

este practic unanim acceptat faptul că, agricultura intensivă poate conduce la poluarea solului şi apei prin 

utilizarea excesivă a îngrăşămintelor, a pesticidelor, a apei de irigaţie necorespunzătoare calitativ şi 

cantitativ, în special pe terenurile arabile excesiv afânate prin diferite lucrări. 
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10.1. Resursele regenerabile 

10.1.1. Apa 

 

Râurile 

 

Teritoriul județului Alba se află pe cursul mijlociu al râului Mureș, râu care s-a  adaptat  la  cel  mai vechi  

traseu  de  legătură  tectonică  şi  hidrografică  a  Podişului  Transilvaniei  cu Depresiunea  Panonică. În 

judeţ, râul Mureș intră în amonte de confluenţa cu Arieşul (270 m) şi iese după confluenţa cu pârâul  

Băcăinţi  (202  m  a1b),  iar  debitul  său  mediu  multianual  este  de  71,4  m/s la  Ocna Mureş şi 103,2 

mc/s la Alba Iulia. 

Dintre afluenţii Mureşului amintim:  

- Râul Arieş cel mai mare afluent pe dreapta ( L = 164 km, S = 2970 kmp) îşi adună apele  de  pe  latura  

sud -  estică  a  Munţilor  Bihorului  apoi  din  Muntele  Mare  şi  Trăscăului.  Sub raportul hidrologic 

prezintă cea mai importantă resursă de apă pentru regiunea montană. Debitul său multianual mediu este 

de 3,4 m/s la  Scărişoara 12,4 mc/s la Câmpeni şi 19 mc/s la Baia de Arieş.  

Principalii afluenți ai Arieșului sunt: Sohodol, Abrud, Muşca, Şasa, Rimetea, Valea  Caselor,  Valea  

Bistrii,  Bistrişoara,  Valea  Mare, Dobra, Valea Caselor, Sălciua, Poşaga, Ocoliş 

 

După confluenţa cu Arieşul, Mureşul are afluenți mai mici: Grindul, Unirea, Ciugudul, Mirăslău, Aiudul, 

Valea Stremţului, Galda, Ighiul şi Ampoiul cât şi unele pâraie mai mici precum Valea Vinţului, Blandiana, 

Băcăinţi, Someghi, Ciunga, Pusta Băgăului şi Râtu. 

 

- Râul Târnava  este  următorul  afluent  pe  stânga  ce  îşi  are  izvoarele  din  partea  vestică  a 

masivului  vulcanic Harghita  şi  se  formează  la  Blaj  prin  unirea  celor  două  Târnave: Târnava Mare 

şi Târnava Mică. Până la Blaj, cele două Târnave au afluenţi mici de podiş fără importanţă deosebită iar 

în aval de Blaj principalul afluent rămâne Secaşul Transilvan pe stânga.  

 

Următorii afluenţi ai Mureşului pe partea stângă sunt: Sebeşul, Pianul, Cioara şi Cugirul. 

- Râul Cugir se formează prin unirea Râului  Mare cu  Râul  Mic. 

- Râul Sebeş este  un râu tipic de munte  cu amenajări hidroenergetice  şi  cu  mari  rezerve  pentru  

alimentarea  localităţilor  din  aval  în  sistem microregional au afluenţi bogaţi pe partea stângă Cibinul, 

Bistra, Dobra.  
 

Cel mai mare potenţial hidroenergetic dintre apele curgătoare ale judeţului Alba îl are râul Sebeş. Pe cursul 

Sebeşului sunt active patru hidrocentrale, cu o putere totală instalată de 346,75 MW. Cele mai mari sunt 

centralele hidroelectrice de la Şugag şi Gâlceag, fiecare cu o putere instalată de 150 MW. Pe cursul râului 

Feneş funcţionează două microcentrale de producere a energiei electrice, cu o putere instalată totală de 2 

MW. 

 

Lacurile 

 

Rezervele  de  apă  ce  le  deţin  lacurile  de  pe  teritoriul  judeţului  Alba  sunt  relativ reduse.  

Lacurile antropice sunt cele de pe Valea Sebeşului: Oaşa, Tău, Căpâlna şi Petreşti, a căror apă este folosită 

din punct de vedere hidroenergetic şi în sistem microregional în alimentarea cu apă a localităţilor, la fel şi 

lacul Cugir de pe Râul Mic.  

 

În împrejurimile localităţii Roşia Montană se întâlnesc lacuri construite în secolul al XIX-lea: Tăul Mare, 

Ţarina, Cornii, Brazi şi Anghel a căror apă era folosită la şteampurile exploatărilor miniere.  

În Ocna Mureş se întâlnesc lacurile sărate ca urmare a activităţii de exploatare a sării. 
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Lacuri naturale în zona montană se întâlnesc în Munţii Şureanului, Izvorul Şureanu (S = 5334 mp, h = 7,3 

m) cu Iezeraşul Cârpa, apoi Iezerul Ighiel (S = 5260 mp, h = 9 m) în Munţii Trăscăului. 

 

În zona deluroasă şi de podiş se întâlnesc lacuri mai mici la Pănade, Biia şi Băgău (rezervaţie naturală).  

 

Apele de suprafață 

 

Calitatea apelor de suprafață 

Întreaga rețea hidrografică a județului Alba este tributară râului Mureș, care curge de la nord-est la sud vest și 

care, datorită pantei reduse și regimului ridicat de precipitații în zona montană, favorizează inundarea unor 

suprafețe relativ mari de teren. Principalii afluenți ai Mureșului în județul Alba sunt: Arieșul, Aiudul, Galda, 

Geoagiul, Ampoiul, Târnava, Sebeșul, Cugirul.  

Apele de suprafață includ și un număr mare de lacuri, din care mai importante sunt lacurile tectonic-glaciare: 

Iezerul Șureanu și Iezerul Ighiel; apoi lacurile formate pe masivele de sare de la Ocna Mureș: Minele 

Romane, 1 Mai, Iosif, Francis, Ferdinand, Ștefania, Nicolae; apoi câteva lacuri de acumulare cu folosință 

hidroenergetică: Oașa, Tău, Obrejii de Căpâlna, Petrești; și lacuri pentru alimentarea cu apă: Mihoiești, 

Gîrde, Feneşasa etc. 

Pentru evaluarea calității apelor de suprafață, în județul Alba sunt monitorizate ecologic și chimic 33 de 

corpuri de apă, din care 13 sunt corpuri de apă naturale și 20 sunt corpuri de apă puternic modificate din 

punct de vedere hidromorfologic. 

  În ceea ce privește starea ecologică a apelor râurilor: 91,8% din corpurile de apă monitorizate au o 

stare ecologică bună, 8,2% au o stare ecologică moderată și nu există nici un corp de apă cu stare 

ecologică proastă. 

  În ceea ce privește calitatea chimică a apelor râurilor: 87,6% din corpurile de apă au o stare chimică 

bună și 12,4% au o stare chimică proastă. 

 

10.1.2. Aerul 
 

Poluarea aerului în județul Alba reprezintă efectul emisiilor de poluanți rezultați din sursele industriale, 

agricultură și traficul rutier. Aceasta se evidențiază în special în centrele urbane și în zonele industriale din 

județ: Alba Iulia, Zlatna, Ocna Mureș, Sebeș, Blaj, Aiud, Câmpeni, Abrud, Baia de Arieș, Teiuș, Cugir. 

Sursele de emisii de poluanți în aer din zonele industriale Zlatna și Ocna Mureș nu mai sunt de intreres 

deoarece activitățile industriale cele mai poluatoare din aceste zone și-au încetat activitatea. 

Consiliul Județean Alba, a elaborat, conform legislației în vigoare, Planul de menținere a calității aerului în 

județul Alba pentru perioada 2017-2022, care are drept scop 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. 

În vederea asigurării protecției şi ameliorării stării mediului, implicit a calității vieții, Agenția pentru 

Protecția Mediului Alba acționează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întreg teritoriul de care 

răspunde pentru realizarea obiectivelor, programelor şi planurilor de acțiune dezvoltate în baza prevederilor 

convențiilor şi acordurilor internaționale la care România este parte.  

În România sunt amplasate 148 staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente 

automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici. RNMCA (Reţeaua Naţională de 

Monitorizare a Calităţii Aerului) cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de 
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informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară, le transmit spre certificare la 

Centrul de Evaluare Calitate Aer din cadrul ANPM. 

În judeţul Alba sunt amplasate trei staţii de monitorizare a calităţii aerului:  

- Alba Iulia AB1 Fond urban Alba Iulia Str. Lalelelor nr. 7B SO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, 

As, COV;  

- Sebeş AB2 Industrial 2 Sebeş Str. Mihail Kogălniceanu (Şcoala Generală nr.4) SO2, NOx, CO, O3, 

PM10, Pb, Cd, Ni, As, COV;  

- Zlatna AB3 Industrial 1 Zlatna Str.Tudor Vladimirescu nr.14 (Grup Şcolar Industrial Avram Iancu) 

SO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As. 

La nivelul județului Alba, indicatorii monitorizați pentru sursele principale de emisii s-au situat în limitele 

admise, conform valorilor limită/valorilor țintă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător pentru poluanţii: SO2, CO, NO2, benzen, metale grele (Pb, Cd, As, Ni).   

 

 

 

 

 

Sursa: http://www.anpm.ro/documents/12671/2201661/apm_ab+raport+preliminar+2019.pdf/4785ae14-

f8b9-4af8-a434-2aaae54df7ba  

 

 

 

 

 

http://www.anpm.ro/documents/12671/2201661/apm_ab+raport+preliminar+2019.pdf/4785ae14-f8b9-4af8-a434-2aaae54df7ba
http://www.anpm.ro/documents/12671/2201661/apm_ab+raport+preliminar+2019.pdf/4785ae14-f8b9-4af8-a434-2aaae54df7ba
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10.1.3. Solul 
 

Calitatea solului cuprinde atât fertilitatea solului, cât și modul de manifestare a celorlalți factori de mediu față 

de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupează în cinci clase de calitate, diferențiate 

după media de bonitate: 

Clase de calitate 

Clasa de calitate 

Clasa I II III IV V 

Stare Foarte bună bună medie slabă foarte slabă 

Puncte 81-100 61-80 41-60 21-40 1-20 

 

În tabelul de mai jos este prezentată încadrarea terenurilor pe clase de calitate. 

                                  

Clase de calitate a terenurilor 

Folosinţă 

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Arabil 875 0.6 19.570 15.1 37.367 28.8 33.658 26.0 38.280 29.5 

Păşuni şi 

fîneţe 
825 0.5 5.270 2.8 37.392 19.9 69.755 37.1 74.786 39.7 

Vii 78 1.7 549 11.8 2.218 47.6 907 19.5 909 19.4 

Livezi - 0 105 10.7 251 25.6 398 40.5 228 23.2 

 

Din analiza datelor se observă că terenurile arabile încadrate în clasele I şi II de calitate sunt în procent de 

15,7% din totalul terenurilor arabile, iar în clasele III – V sunt încadrate  84,3 %.  

Deteriorarea solului se manifestă în aproape toată suprafaţa judeţului Alba. Zone critice se întâlnesc în 

podișul Secaşelor și al Târnavelor, din punct de vedere al eroziunii solului şi al alunecărilor de teren. Lunca 

Mureșului, Târnavelor şi Secaşelor sunt predispuse la inundaţii, iar seceta periodică a afectat solurile din 

zona Şibot, Sebeş, Cunţa, Blaj, Ocna Mureş şi Lunca Mureşului. Terenuri nisipoase se întâlnesc în zonele: 

Blaj, Crăciunelu de Jos şi Vinţu de Jos.  

 

O problemă tot mai importanta privind utilizarea terenurilor și afectarea negativă a calității solurilor este 

reprezentată de ocuparea terenurilor adiacente localităților, în special a terenurilor agricole, și 

transformarea acestora în terenuri intravilane pentru extinderea domeniilor construibile ale orașelor și 

comunelor, ducând la pierderea folosințelor actuale și la distrugerea permanentă a acestora și cauzând 

poluare. 
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10.2. Resurse neregenerabile 

10.2.1. Resurse minerale 
 

La nivelul judeţului Alba potenţialul economic este evidenţiat prin existenţa unor importante resurse 

naturale ce permit o dezvoltare variată:  

 minereuri neferoase (aur, argint, cupru la Baia de Arieş, Roşia Montana, Almaşu Mare, Zlatna, 

Abrud etc.),  

 mercur (Izvorul Ampoiului),  

 sare și ape clorurosodice (Ocna Mureş),  

 gaz metan (Cetatea de Baltă),  

 calcare (Poiana Aiudului) 

 bentonită (Ciugud și Ocna Mureș) 

 marmură (Sohodol) 

 argilă (Sântimbru, Războieni, Unirea, Blaj) 

 piatră de construcţii (Almaşu Mare, Zlatna, Abrud, Ocoliș) 

 nisipuri, pietrișuri (albiile râurilor Mureș – Războieni, Aiud, Galtiu, Sântimbru, Vințu de Jos, 

Șibot, pe Arieș – Sălciua.  

 suprafeţe întinse de păduri, păşuni şi fâneţe  
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Situaţia resurselor naturale şi materiale la nivelul UAT-urilor pe microregiuni din judeţul 

Alba

 
10.2.1.1. Notă: harta a fost întocmită pe baza fişelor comunelor întocmite în anul 2016 de către Compartimentul Dezvoltare 

Economică din cadrul Consiliului Judeţean Alba. 
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       10.2.2. Resurse forestiere 

 

Fondul forestier al județului pe categorii de terenuri și specii de păduri, comparativ cu Regiunea Centru, se 

prezintă astfel: 

 

 

mii ha 

 

Anul 

2018 

 

Suprafața 

pădurilor 

din care: 

Rășinoase Foioase Alte 

terenuri 

Județ 

Alba 

202,3 69,7 132,6 4,5 

Regiunea 

Centru 

1.247,1 548,7 698,4 22 

TOTAL 6418,2 1.917,5 4.500,7 164,9 

 

 

 

 
 

La nivelul județului Alba proporția cea mai mare din suprafața pădurilor revine pădurilor de foioase 

(65,55%). Speciile de fag, gorun și stejar sunt cele mai bine reprezentate în componența pădurilor de foioase 

din județul Alba. 

Pădurile de rășinoase reprezintă 34,45% din suprafața totală acoperită cu păduri a județului Alba și sunt 

constituite în special din molid și brad. 

 

Fondul forestier al județului reprezintă 3,24% din totalul țării, 16,30% din fondul forestier al Regiunii Centru 

și 36,8% din suprafața totală a județului. 
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       10.2.3. Resurse naturale turistice 

 

Munții 

Partea de nord-vest a județului Alba este ocupată de Munții Bihorului, munții Muntele Mare și Munții 

Trascăului, aparținând Munților Apuseni. Partea de sud a județului cuprinde porțiuni ale Munților Parâng și 

Șureanu. Peisajele alpine, condiții propice pentru amenajarea pârtiilor de schi, pădurile, vegetația și fauna 

resurse importante pentru dezvoltarea turismului. 

 

Fondul cinegetic al județului este foarte important atât prin varietatea speciilor, cât și prin efectivul de 

animale de care dispune teritoriul județului Alba. Se remarcă prin trofee deosebite și prin numărul mare de 

capete evaluate, speciile de cerb lopătar, fazan, potârniche, mistreț, iepure de camp, căprior, viezure, vulpe. 

 

Relieful carstic reprezintă o altă resursă turistică importantă a Munţilor Apuseni. Printre cele mai 

importante astfel de atracţii amintim: Cheile Ordâncuşei, Cheile Gălzii, Cheile Întregaldei, Cheile 

Runcului, Culmile Bedeleu, Complexul carstic Scărişoara, Gheţarul de la Vîrtop, Cetăţile Ponorului, Piatra 

Cetii, Piatra Craivii, Peştera Huda lui Papară, Peştera Casa de Piatră, Peştera Poarta lui Ioanele. 

 

În Judeţul Alba există, pe lângă cele 87 de rezervaţii naturale de interes local, 32 de rezervaţii naturale de 

importanţă naţională, cu potenţial turistic deosebit.  

 

Accesul spre rezervaţiile naturale ale judeţului se poate face folosind văile Arieşului, Ampoiului, 

Mureşului, Sebeşului şi Târnavei. Dintre acestea, se remarcă Valea Arieşului care oferă acces spre patru 

regiuni turistice: Valea Arieşului Mare, Valea Arieşului Mic, Valea Abrudului şi a Bistricioarei şi Valea 

Arieşului. 

 

Județul Alba este un județ extrem de atractiv din punct de vedere turistic datorită patrimoniului natural și 

cultural, îmbinarea dintre rustic și modern și încărcătura istorică a locurilor din județ. Cunoscut pentru 

locurile pitorești, cu arii naturale protejate, cu zeci de obiective speologice, cu tradiții păstrate de sute de 

ani, județul Alba dispune de un potențial turistic în continuă dezvoltare. Bogăția turismului rural prin 

unicitatea peisajelor, cu un cadru natural feeric și multe oaze de recreere pot reprezenta principalul vector 

de dezvoltare a multor zone. 

           10.2.3.1. Turismul rural  

Este o formă a turismului care se desfășoară în mediul rural, orientată spre utilizarea resurselor turistice 

locale (naturale, culturale etc.) și cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor locale, gospodăriilor țărănești, de 

fermier, etc. Turismul rural constituie o alternativă a turismului tradițional, clasic, desfășurat în stațiuni și 

centre turistice, precum și a ofertei turistice standard, de tip industrial, fiind o formă particulară de turism, 

mai complexă, care cuprinde atât activitatea turistică propriu-zisă (cazare, pensiune, masă, circulație 

turistică, prestarea serviciilor de bază), cât și activitatea economică, de regulă agricolă, practicată de 

gazdele turiștilor (activități productive de prelucrare a produselor agricole în gospodărie și de 

comercializare a acestora către turiști sau prin rețele comerciale), precum și modul de petrecere a timpului 

liber. 

Judeţul Alba este dispus pe trei mari unităţi de relief: Munţii Apuseni în partea nord-vestică, Munţii 

Şureanu în zona de sud şi Podişul Târnavelor în nord-est. 
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Munţii Apuseni se individualizează prin 

varietatea geomorfologică şi unicitatea 

atracţiilor, în special în ceea ce priveşte 

relieful carstic. Judeţul Alba, prin Ocolul 

Silvic, are în administrare o parte a 

Munţilor  Apuseni și respectiv 28% din 

suprafaţa Parcului Natural Apuseni (al 

cincilea parc natural ca suprafaţă din 

România), alături de judeţele Bihor şi Cluj ce 

administrează 32% şi respectiv 40% din 

suprafaţa parcului. De asemenea, în cadrul Parcului Natural Apuseni, pe teritoriul judeţului Alba se află şi cel 

mai înalt vârf din Munţii Apuseni - Curcubăta Mare (1.849 m). Totodată, Munţii Apuseni reprezintă un 

spaţiu etnografic deosebit prin obiceiurile, tradiţiile şi meşteşugurile populare specifice păstrate în regiune, 

influenţate şi de faptul că această zonă montană rurală are o densitate a populaţiei mai ridicată comparativ cu 

alte regiuni turistice similare, ceea ce îi conferă unicitate, datorită specificului ocupaţiilor locuitorilor şi 

peisajului, dar şi a posibilităţii sporite de creştere a turismului (densitatea locuitorilor este în acelaşi timp şi 

un vector al dezvoltării infrastructurii turistice). 

Podişul Târnavelor (inclusiv defileul Mureşului) este 

preponderent un spaţiu al atracţiilor antropice, în special al 

celor de tip cultural, fiind o zonă cu numeroase aşezări istorice 

şi edificii arhitecturale deosebite. Totodată, este o zonă cu 

tradiţie în cultivarea viţei de vie, fiind recunoscută în acest sens 

podgoria Jidvei. (Foto: Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de 

Baltă) 

  

 

Munţii Şureanu reprezintă una dintre cele mai puţin exploatate 

zone din punct de vedere turistic. Această regiune montană 

este, per ansamblu, semnificativ mai înaltă (altitudinea maximă 

pe teritoriul judeţului este de 2.130m – Vârful lui Pătru) şi mai 

compactă decât cea a Munţilor Apuseni, principalele cursuri de 

apă fiind Sebeşul şi Cugirul. Valea Sebeşului reprezintă nu 

numai o atracţie turistică prin prisma turismului activ, dar şi din 

perspectiva turismului etnografic, datorită aşezărilor rurale 

unde încă se mai practică o serie de activităţi tradiţionale 

(ţesutul, prelucrarea lemnului, pictură), inclusiv păstoritul care 

se păstrează în această zonă.  

 

 

Atracțiile antropice se concretizează în special în zona centrală 

și nord-estică a județului și reprezintă în general edificii 

religioase, situri arheologice, cetăți, fortificații sau castele 

medievale. Obiective antropice deosebite includ Biserica 

fortificată Câlnic (monument UNESCO, în foto stânga), 

mănăstirea Râmeț, Cetatea Aiudului, Cetatea Urieșilor sau 

Biserica fortificată de la Boz. Există pe de altă parte şi aşezări 

specializate în anumite meşteşuguri precum Laz (pictura pe 

sticlă) sau Şugag (prelucrarea lemnului).  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Bethlen-Haller_din_Cetatea_de_Balt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Balt%C4%83,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Balt%C4%83,_Alba
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Tot în cadrul atracţiilor antropice cunoscute putem menţiona şi evenimente, cum ar fi: Târgul de Fete de pe 

Muntele Găina, Festivalul cetăților Dacice - Cricău, Festivalul de tradiții și obiceiuri “Cultură pentru 

cultură”- Bucium, Săsciori, Blaj, Ciugud, Rimetea, Avram Iancu, Ziua Lemnarului – Horea. 

10.2.3.2. Așezări rurale cu potențial de dezvoltare turistică și agroturistică  
 

 Așezări rurale atractive din punct de vedere al obiectivelor turistice naturale (rezervații 

naturale, monumente ale naturii, peisaje și forme de relief atractive pentru turiști) 

Lista rezervațiilor naturale din județul Alba cuprinde ariile protejate de interes național (rezervații 

naturale), situate pe teritoriul administrativ al județului Alba, declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie 

2000 (privind aprobarea  Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii 

protejate)
 

În funcție de zone, în mediul rural din județ se află următoarele obiective turistice: 

 

Zona Mureşului 

1. Cheile Râmeţului, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Valea Mănăstirii 

2. Calcarele de la Ampoiţa, Rezervaţie naturală Comuna Meteş, satul Ampoiţa 

3. Cheile Valişoarei, Rezervaţie naturală Comuna Livezile, satul Vălişoara 

4. Calcarele cu orbitoline de la Piatra Corbului, Rezervaţie naturală Comuna Meteş 

5. Iezerul Ighiel, Rezervaţie naturală Comuna Ighiu, satul Ighiel 

6. Cheile Văii Cetăţii, Rezervaţie naturală Comuna Galda de Jos 

7. Piatra Varului, Rezervaţie naturală Comuna Meteş 

8. Piatra Boului, Rezervaţie naturală Comuna Meteş 

9. Piatra Poienii, Rezervaţie naturală Comuna Ighiu, satul Ighiel 

10. Piatra Grohotişului, Rezervaţie naturală Comuna Ighiu, satul Ighiel 

11. Bulzul Gălzii, Rezervaţie naturală Comuna Galda de Jos 

12. Cheile Gălzii, Rezervaţie naturală Comuna Galda de Jos 

13. Cheile Pravului, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Cheia 

14. Cheile Piatra Bălţii, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Cheia 

15. Cheile Plaiului, Rezervaţie naturală Comuna Livezile 

16. Cheile Silosului, Rezervaţie naturală Comuna Rimetea, satul Colţeşti 

17. Cheile Mănăstirii, Rezervaţie naturală Comuna Râmeţ, satul Valea Mănăstirii 

Zona Muntilor Apuseni 

Munţii Apuseni Parc natural 28% pe teritoriul judeţului Alba, 32% Bihor, 40% Cluj 

1. Detunata Goală, Rezervaţie naturală Comuna Bucium 

2. Detunata Flocoasă, Rezervaţie naturală Comuna Bucium 

3. Piatra Despicată, Rezervaţie naturală Comuna Roşia Montană 

4. Peştera Vânătările Ponorului, Rezervaţie naturală Comuna Ponor 

5. Pestera Gheţarul Scărişoara, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus  

6. Peştera Gheţarul de la Vârtop, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră 

7. Huda lui Papară, Rezervaţie naturală Comuna Sălciua, satul Sub Piatră 

8. Pădurea Vidolm, Rezervaţie naturală Comuna Ocoliş, satul Vidolm 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arie_protejat%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rezerva%C8%9Bie_natural%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
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9. Poiana cu narcise de la Negrileasa, Rezervaţie naturală Comuna Bucium 

10. Molhaşurile Căpăţânei, Rezervaţie naturală Comuna Bistra 

11. Poienile cu narcise din Tecşeşti, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde, satul Tecşeşti 

12. Cheile Întregalde, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde, satul Modoleşti 

13. Șesul Craiului – Scăriţa Belioara, Rezervaţie naturală Comuna Posaga, satul Posaga de Sus 

14. Dealul cu Melci, Rezervaţie naturală Comuna Vidra 

15. Calcarele de la Valea Mică, Rezervaţie naturală Oraşul Zlatna, satul Valea Mică 

16. Cheile Gardişoarei, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni 

17. Cheile Ordâncuşii, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

18. Cheile Albacului, Rezervaţie naturală Comuna Albac 

19. Cheile Văii Morilor, Rezervaţie naturală Comuna Vidra, satul Ponorel 

20. Cheile Poşegii, Rezervaţie naturală Comuna Posaga, satul Posaga de Sus 

21. Cheile Runcului, Rezervaţie naturală Comuna Ocoliş, satul Runc 

22. Cheile Pociovaliştei, Rezervaţie naturală Comuna Ocoliş, satul Runc 

23. Cheile Glodului, Rezervaţie naturală Comuna Almaşu Mare, satul Glod 

24. Cheile Cibului, Rezervaţie naturală Comuna Almaşu Mare 

25. Cheile Caprei, Rezervaţie naturală Oraşul Zlatna, satul Feneş 

26. Cheile Ampoiţei, Rezervaţie naturală Comuna Meteş, satul Lunca Ampoiţei 

27. Cheile Galdiţei şi Turcului, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde 

28. Cascada Vârciorog, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni 

29. Cascada Pişoaia, Rezervaţie naturală Comuna Vidra, satul Nemesi 

30. Piatra Cetii, Rezervaţie naturală Comuna Întregalde 

31. Piatra Bulbuci, Rezervaţie naturală Oraşul Zlatna, satul Feneş 

32. Cheile Tecşeştilor ,Rezervaţie naturală Comuna Întregalde 

33. Cheile Geogelului, Rezervaţie naturală Comuna Ponor 

34. Avenul din Hoanca Urzicarului, Rezervaţie naturală Comuna Roşia Montană, satul Vârtop 

35. Coiba Mică, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră 

36. Coiba Mare, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră 

37. Peştera Vârtopaşul, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră 

38. Huda Orbului, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Casa de Piatră 

39. Peştera Hodobana, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Hodobana 

40. Avenul cu două intrări, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Hodobana 

41. Izbucul Tăuzului, Rezervaţie naturală Comuna Arieşeni, satul Hodobana 

42. Hoanca Apei, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

43. Avenul de la Tău, Rezervaţie Comuna Gârda 

44. Pojarul Poliţei, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

45. Izbucul Poliţei, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

46. Avenul din Șesuri, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

47. Izbucul Coteţul Dobreştilor, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

48. Peştera de sub Zgurăşti, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

49. Peştera Poarta lui Ionele, Rezervaţie naturală Comuna Gârda de Sus 

50. Peştera Dărninii Rezervaţie naturală Comuna Horea, satul Mătişeşti 

51. Izbucul Mătişeşti, Rezervaţie naturală Comuna Horea, satul Mătişeşti 

52. Peşterile Lucia Mare şi Lucia Mică, Rezervaţie naturală Comuna Sohodol 

53. Peştera de la Groşi, Rezervaţie naturală Comuna Sălciua, satul Sub Piatră 

54. Cheile Mândruţului, Rezervaţie naturală Comuna Scărişoara 



94 
 

 

55. Piatra Corbului, Rezervaţie naturală Comuna Roşia Montană 

Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului 

1. Pintenii din Coasta Jinei, Rezervaţie naturală Comuna Șugag, satul Dobra 

2. Oul Arşiţei, Rezervaţie naturală Comuna Săsciori, satul Tonea şi comuna Pianu 

3. Masa Jidovului, Rezervaţie naturală Comuna Șugag, satul Tău Bistra 

4. Stânca Grunzii, Rezervaţie naturală Comuna Șugag, satul Tău Bistra 

5. Luncile Prigoanei, Rezervaţie naturală Comuna Șugag 

6. Piatra Tomii, Rezervaţie naturală Comuna Ceru Băcăinţi, satul Bulbuc 

Zona Târnavelor 

1. Tăul fără fund de la Băgău, Rezervaţie naturală Lopadea Nouă 

Din totalul de 84 de Arii naturale protejate de interes național, 55 dintre acestea se regăsesc în zona 

Munților Apuseni, 17 în Zona Mureșului, 6 în Zona Podișul Secașelor și Valea Târnavelor și doar 1 în 

Zona Târnavelor, acest lucru se datorează faptului că în munții Apuseni se află Parcul Natural Apuseni 

care reprezintă una dintre cele mai frumoase zone turistice din România. 

Surse: http://apmsb-

old.anpm.ro/upload/5351_arpmsb_Arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national%20din%20Regiunea%207%20Ce

ntru.pdf 

 Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, Publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12 

aprilie 2000, Anexa Nr. I, Zone natural protejate de interes naţional şi monumente ale naturii 

              

Notă: Cheile Râmeţului, comuna Râmeţ    Iezerul Şureanu 

  Dealul cu melci, comuna Vidra 

http://apmsb-old.anpm.ro/upload/5351_arpmsb_Arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national%20din%20Regiunea%207%20Centru.pdf
http://apmsb-old.anpm.ro/upload/5351_arpmsb_Arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national%20din%20Regiunea%207%20Centru.pdf
http://apmsb-old.anpm.ro/upload/5351_arpmsb_Arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national%20din%20Regiunea%207%20Centru.pdf
http://www.cimec.ro/Monumente/Zonenaturale.htm
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      10.2.3.3. Așezări rurale atractive din punct de vedere al posibilităților de 
practicare a sporturilor de iarnă 

 

Domeniile cu pârtii de schi omologate din județul Alba sunt Arieșeni-Vârtop și Șureanu.  

 

Stațiunea Arieșeni dispune de 2 pârtii și anume: 

 

1. Pârtia Vârtop 1 – medie, 1000 m, 

2. Pârtia Vârtop 2 – ușoară, 430 m, ambele pârtii sunt deservite de câte o instalație de teleschi și 

nocturnă. 

 

Starea drumului: este accesibil oricărui tip de autovehicul. 

Servicii: asistență Salvamont, școala de schi și snowboard, centre de închirieri schiuri și snowboards toate 

trei se găsesc la baza pârtiilor. Restaurante și unități de cazare se află la baza pârtiilor și în stațiune. 

 
La Domeniul Schiabil Șureanu au fost realizate 10 pârtii de schi, dintre care 9 pârtii omologate, până în 

acest moment. Acestea sunt: 

1. C4 (Curmătura 4) – medie, 800 m 

2. C3 (Curmătura 3) – medie, 650 m 

3. C2 (Curmătura 2) – medie, 650 m 

4. C1 (Curmătura 1) – ușoară, 1700 m 

5. S1 (Şureanu 1) – ușoară, 600 m 

6. S2 (Şureanu 2) – medie, 1200 m 

7. A1 – medie, 1650 m 

8. A2 – medie, 1430 m, lungime totală 10 kilometri schiabili 
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Pârtiile sunt deservite de două instalații de teleschi și un telescaun. Drumul între Sebeș și lacul Oașa, este 

asfaltat aproape în totalitate și este practicabil pentru orice tip de autovehicul, între lacul Oașa și Domeniul 

Schiabil Șureanu drumul este accidentat și îngust, totuși este deszăpezit și practicabil pentru orice tip de 

autovehicul. 
https://www.i-tour.ro/partii-de-schi-omologate-in-judetul-alba-arieseni-vartop-si-sureanu/ 

https://www.i-tour.ro/wp-content/uploads/2014/12/Harta-partii-schi-Sureanu-Alba.jpg 

 

10.2.3.4. Așezări rurale atractive din punct de vedere al turismului balnear, 

balneoclimateric 
 

Strategia judeţeană de creştere a atractivității turistice și de agrement a unor localităţi din Alba include 

modernizarea salinelor terapeutice din Ocna Mureș, în acord cu intenția orașului de a realiza o stațiune 

balneo-climaterică de interes local. Va fi construit un complex turistic cu spaţii cu destinaţii multiple, printre 

care bază de agrement, sală de fitness, restaurant, săli de tratament terapeutice, recuperare medicală, 

înfrumuseţare şi sănătate, magazin de echipamente şi produse balneare şi cosmetice, piscină, locuri de joacă 

pentru copii şi altele. 

Având în vedere potențialul balnear al apelor care se află pe locul vechii saline din orașul Ocna Mureș, 

construirea unui complex de băi sărate este o necesitate pentru sănătatea celor ce ar putea beneficia de pe 

urma acestor resurse naturale, căci noua bază de tratament va deservi nu numai locuitorii orașului Ocna 

Mureș, ci și toată zona limitrofă. 

Localitatea Ocnișoara, un sat izolat din județul Alba, din comuna Lopadea Nouă, este cunoscută din vechime 

pentru apele sărate de care dispune, prospecțiile geologice indicând prezența unui masiv de sare în subsolul 

regiunii, care prin eroziune a ajuns să fie vizibil la suprafaţa solului, a fost analizată ideea unui proiect prin 

care să fie construit un ștrand în acest loc având o arhitectură tradițională, cu sursă de inspirație etnografică 

locală. 

Astfel, Ocna Mureş şi Ocnişoara vor deveni puncte importante pe harta judeţeană şi naţională în ceea ce 

priveşte balneoturismul şi medicina recuperatorie. Având în vedere potenţialul balnear al apelor care se află 

pe locul vechilor saline, valorificarea acestora prin construirea unor complexe saline, vor renaşte tradiţia 

vechilor „Băi Sărate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.i-tour.ro/partii-de-schi-omologate-in-judetul-alba-arieseni-vartop-si-sureanu/
https://www.i-tour.ro/wp-content/uploads/2014/12/Harta-partii-schi-Sureanu-Alba.jpg
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          10.2.3.5. Așezări rurale atractive din punct de vedere al obiceiurilor 

populare și meșteșugurilor tradiționale 
 

Avram Iancu - tradiţionala vatră a tulnicului folosit de femei, unde se află o echipă de tulnicărese 

Bucium - cel mai bogat şi mai interesant port popular românesc din această parte a ţării 

Căpâlna - obiceiuri legate de existenţa oierilor 

Bucerdea Vinoasă şi Biia - şcoală populară de arte: ţesături, cusături 

 Laz şi Vinerea - pictură pe sticlă 

Săsciori - ceramică roşie smălţuită şi nesmălţuită 

Sugag - școală populară de artă: cioplitul lemnului 

Pătrăhăiţeşti (Arieşeni), Vidra şi Horea - aşezare tipic moţească, cu meşteri tulnicari şi ciubăraşi 
 

 

 Așezări rurale atractive din punct de vedere al patrimoniului istoric, cultural și ecumenic:  

În județul Alba se găsesc două localități rurale cu 

obiective incluse în patrimoniul UNESCO: Cetatea 

Câlnic şi Cetatea Căpâlna. 

 Cetatea din Câlnic - Construită iniţial la mijlocul anilor 

1200 ca reşedinţă pentru greavul sas Chyl de Kelling, 

care a dat şi numele satului, cetatea din Câlnic a fost 

concepută cu un turn-donjon masiv, folosit ca locuinţă, 

înconjurat cu ziduri ce formau o incintă ovală, cu un 

turn spre Sud şi un turn de poartă pe latura nordică. Un 

şanţ cu apă înconjura cetatea. (Vezi foto dreapta)  

 Cetatea Căpâlna făcea parte din salba de fortificaţii ce  

apărau Sarmizegetusa, centrul administrativ al Daciei. Cel mai probabil a fost construită în timpul 

domniei lui Burebista şi era rezidenţa unui nobil dac. 

- localități rurale cu mănăstiri și biserici fortificate: Râmeț, Cenade, Cricău, Jidvei, Sântimbru, Șard, 

Șona, Vurpăr 

- localități rurale cu cetăți, castele, conace, edificii medievale sau vestigii arheologice: Castelul 

Bánffy din Sâncrai, aflat în proprietatea Consiliului Județean Alba, Castelul Bethlen din Aiud, azi muzeu 

de istorie, Castelul Bethlen din Sânmiclăuș, Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă, Castelul 

Esterházy din Șard, Castelul Gigurtu din Izvoru Ampoiului, Castelul Kemény din Galda de Jos, azi 

spital de psihiatrie, Castelul Kendeffy-Horváth din Vurpăr, Castelul Martinuzzi din Vințu de Jos, 

Castelul Mikes din Cisteiu de Mureș, Castelul Teleki din Uioara de Sus, Castelul Wesselényi din Obreja. 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_castelelor_%C8%99i_conacelor_din_jude%C8%9Bul_Alba 

 

       

Notă: Castelul Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă  Castelul Bánffy din Sâncrai  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_B%C3%A1nffy_din_S%C3%A2ncrai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_B%C3%A1nffy_din_S%C3%A2ncrai
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ncrai,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Aiud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ansamblul_castelului_Bethlen_din_S%C3%A2nmicl%C4%83u%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nmicl%C4%83u%C8%99,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Bethlen-Haller_din_Cetatea_de_Balt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Balt%C4%83,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Eszterhazy
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Eszterhazy
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98ard,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galda_de_Jos,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vurp%C4%83r,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Martinuzzi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vin%C8%9Bu_de_Jos,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Mikes_din_Cisteiu_de_Mure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cisteiu_de_Mure%C8%99,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Teleki_din_Uioara_de_Sus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uioara_de_Sus,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Weselleny_din_Obreja
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obreja,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_castelelor_%C8%99i_conacelor_din_jude%C8%9Bul_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Bethlen-Haller_din_Cetatea_de_Balt%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_de_Balt%C4%83,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_B%C3%A1nffy_din_S%C3%A2ncrai
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2ncrai,_Alba
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               10.2.4. Structuri de primire turistică  
 

Reprezintă construcțiile sau amenajările care furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare și 

alte servicii specifice pentru turiști. Cea mai mare pondere în cadrul structurilor de primire turistică o au 

pensiunile agroturistice, care se regăsesc în număr mare în zona Munţilor Apuseni, urmată de Zona 

Mureșului și Podișul Secașelor și Valea Cugirului. 

 

Structuri de primire 
turistică 

Zona 
Mureșului 

Zona 
Munților 
Apuseni 

Podișul 
Secașelor și 

Valea Cugirului 

Zona 
Târnavelor 

 
Total 

structuri 

Hoteluri 1 0 2 0 3 

Moteluri 2 1 0 0 3 

Vile turistice 0 5 1 0 6 

Cabane trristice 1 4 1 0 6 

Bungalouri 0 1 0 0 1 

Campinguri 1 0 0 0 1 

Popasuri turistice 1 1 1 0 3 

Căsuțe turistice 1 0 0 0 1 

Tabere de elevi 1 1 0 0 2 

Pensiuni 
agroturistice 

26 60 16 2 

 
 
 

104 

Total 34 73 21 2 130 
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10.2.4.1. Capacitatea de cazare turistică  

Reprezintă numărul de locuri de cazare de folosință turistică înscrise în ultimul act de recepție, omologare, 

clasificare al unității de cazare turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de 

necesitate. 

Capacitatea de 
primire turistică 

Zona 
Mureșului 

Zona 
Munților 
Apuseni 

Podișul 
Secașelor și 

Valea Cugirului 

Zona 
Târnavelor 

Total 
locuri 
cazare 

Hoteluri 52 0 128 0 180 

Moteluri 45 24 0 0 69 

Vile turistice 0 124 30 0 154 

Cabane turistice 6 102 16 0 124 

Bungalouri 0 11 0 0 11 

Campinguri 53 0 0 0 53 

Popasuri turistice 16 14 16 0 46 

Căsuțe turistice 24 0 0 0 24 

Tabere de elevi 74 42 0 0 116 

Pensiuni agroturistice 520 1097 330 30 1977 

Total locuri cazare 790 1414 520 30 2754 

 

În ceea ce priveşte capacitatea de cazare a unităţilor de profil pe microregiuni, cea mai mare pondere o ocupă 

Zona Munţilor Apuseni cu peste 51%, urmată de Zona Mureşului cu peste 28%, urmate de Podişul Secaşelor 

şi Valea Cugirului cu peste 18%, cea mai redusă pondere o găsim în Zona Târnavelor cu puţin peste 1%. 

Cele mai căutate sunt Pensiunile agroturistice. 
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     11. Mediul economic 

 

 

În perioada 2017–2019, conform datelor primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, situaţiile 

unităților economice înregistrate la nivelul judeţului şi neradiate, în funcţie de mediul economic, tipul 

capitalului şi forma juridică, sunt prezentate în continuare.  

 

11.1. Unităţi economice după repartizarea în funcţie de mediul de rezidență 
 

Din punct de vedere al repartizării acestora, în anul 2019 regăsim un număr total de 29.683 unităţi, din 

care 10.626 cu sediul în mediul rural şi 19.057 unităţi cu sediul în mediul urban. În mediul rural se observă 

o creştere de 5,7% a numărului unităţilor economice în perioada 2017-2019, iar în mediul urban o creştere 

de 9,6%. 

 
Anul Rural Urban Total  

2017 10053 17380 27433 

2018 10469 17980 28449 

2019 10626 19057 29683 

Total +5,7%     +9,6%  
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11.2. Unităţi economice după forma juridică 
 

Din punct de vedere al formei juridice după care au fost constituite, în perioada analizată se observă o 

tendinţă de creştere de peste 5% în mediul rural şi de cca 10% în cel urban. Atât în mediul urban, cât şi în 

cel rural cea mai mare creştere au avut-o Întreprinderile familiale (de 62,7% în urban şi de cca 4 ori în 

rural) şi Societăţile cu răspundere limitată (de 13,6% în urban şi de 16,4% în rural). 

     

În zona rurală situația unităților economice se prezintă astfel: 

 

 

Anul Total  PFA SRL II IF Coop. agr. SA SC SCS SNC 

2017 10053 5394 3743 663 186 25 20 12 1 9 

2018 10469 5308 4047 656 392 26 19 12 1 8 

2019 10626 4950 4357 635 617 29 18 12 0 3 

 
 

În zona rurală, cele mai multe unități economice din județul Alba sunt Persoane Fizice Autorizate, 

reprezentând un procent de 46,6% din totalul unităților economice din zona rurală a județului, urmate de 

Societăți cu Răspundere Limitată (SRL) cu un procent de 41%, Întreprinderi Individuale cu 6%, urmate 

de  Întreprinderile Familiale cu 5,8%.  

 

În zona urbană situația unităților economice se prezintă astfel: 
 
 

Anul Total  SRL PFA II IF SA Coop. agr. GIE SA SC SNC 

2017 17380 11074 5036 824 196 149 10 1 149 25 65 

2018 17980 11582 5114 785 260 143 10 1 143 22 63 

2019 19057 12584 5163 759 319 137 12 1 137 22 60 

 
 



102 
 

 

Cele mai multe unități economice din zona urbană a județului Alba sunt Societăți cu Răspundere Limitată 

(SRL) cu un procent de 66% din totalul unităților economice din zona respectivă, Persoane Fizice 

Autorizate, reprezentând un procent de 27%, urmate de Întreprinderi Individuale cu 4% şi Întreprinderile 

Familiale cu 1,7%.  

 

De menţionat este faptul că formele organizatorice ale activităţilor economice din mediul rural sunt 

influenţate în mare măsură de condiţiile impuse de AFIR pentru diverse tipuri de subvenţii sau proiecte. 

Astfel, apariţia unui număr mare de PFA a avut loc ca urmare a acordării subvenţiilor pe suprafeţe de teren 

şi a acordării de fonduri europene pe măsura 141, iar IF a fost forma organizatorică acordată gospodăriilor 

care au accesat măsura 6.3. Acest lucru denotă influenţa majoră pe care o au fondurile acordate prin 

PNDR pentru dezvoltarea economică în mediul rural. 

11.3. Unităţi economice după provenienţa capitalului 
 

Din punct de vedere al provenienţei capitalului, mai jos este prezentată următoarea situaţie generală: 
 

 

Anul 

Capital mixt Capital integral 

românesc 

Capital integral 

străin 

 

Total /an 

Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

2017 351 101 16432 9821 597 131 27433 

2018 341 99 17052 10239 587 131 28449 

2019 338 96 18122 10396 597 134 29683 

Total 1030 296 51606 30456 1781 396   

 ↓3,7% ↓5% ↑10,3% ↑5,8% = ↑2,3% ↑8,2% 

 

Se observă în ansamblu o tendinţă de creştere, cea mai mare fiind la categoria unităţi cu capital integral 

românesc, cu precădere în mediul urban, unde creşterea înregistrată a fost de peste 10%. Unităţile cu capital 

integral străin cu sediul în mediul urban a rămas în general constante în decursul celor trei ani, doar cu o 

uşoară scădere în anul 2018. 

În perioada 2017–2019, se remarcă un trend crescător la toate categoriile, cu excepţia unităţilor cu capital 

mixt cu sediul atât în mediul urban, cât şi în cel rural care au înregistrat o scădere între 3-5%.  

 

În mediul rural, în anul 2019, unităţile cu capital integral românesc reprezintă 97,8%, celelalte tipuri, mixt 

şi integral străin, ajungând doar la cca 1%.  

 

 

R
U

R
A

L
 

Anul Capital 

mixt 

Capital integral 

românesc 

Capital integral 

străin 

Total 

2017 101 9821 131 10053 

2018 99 10239 131 10469 

2019 96 10396 134 10626 

 ↓5% ↑ 5,8% ↑2,3% ↑ 5,7% 

 

 

Şi în mediul urban, în acelaşi an 2019, predomină unităţile cu capital integral românesc în proporţie de 95%, 

celelalte tipuri, mixt şi integral străin, atingând doar între cca 2-3%. 
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Anul Capital 

mixt 

Capital integral 

românesc 

Capital integral 

străin 

Total 

2017 351 16432 597 17380 

2018 341 17052 587 17980 

2019 338 18122 597 19057 

 ↓3,7% ↑ 10,3% = ↑ 9,6% 

11.4. Top tipuri de unităţi economice existente pe medii economice şi după 

provenienţa capitalului în 2019 
 
 

RURAL URBAN 

PFA 46,6% Capital integral 
românesc 

SRL 66% Capital integral 
românesc SRL 41% PFA 27% 

II 6% 97,8% II 4% 95,09% 

IF 5,8%  IF 1,7%  

 

11.5. Forța de muncă 
 

Statisticile privind piața muncii sunt esențiale pentru multe politici ale UE 

În general, statisticile privind ocuparea forței de muncă indică diferențe considerabile în funcție de sex, 

vârstă și nivelul de studii atins. 

11.6. Populaţia activă pe medii de rezidență 
Populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă 

disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia 

ocupată şi şomerii BIM (cf. criteriilor Biroului Internaţional al Muncii). 

 
 

 

 
URBAN RURAL 

2014 54,93% 45,06% 

2018 54,63% 45,36% 

 Evoluţia ↓0,3% ↑0,3 
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În perioada 2014-2018, populaţia activă din judeţul Alba nu a suferit modificări semnificative în funcţie de 

mediile de rezidenţă, totuşi numărul persoanelor din mediul urban a scăzut cu 0,3%, în timp ce în mediul 

rural a crescut cu 0,3%. 

 

 

 
URBAN RURAL 

I 35 - 49 ani 35 - 49 ani 

II 25 - 34 ani 50 - 64 ani 

III 50 - 64 ani 25 - 34 ani 

 

Atât în mediul urban, cât şi  în cel rural, în toată perioada de referinţă 2014-2018 predomină grupa de vârstă 

35-49 ani, urmată de grupa de vârstă 25-34 ani, respectiv de grupa de vârstă 50-64 ani în mediul urban, spre 

deosebire de mediul rural unde situaţia se prezintă invers, grupa de vârstă 50-64 ani, urmată de grupa de 

vârstă 25-34 ani. Pe grupe de vârstă şi pe medii de rezidenţă, cele mai mari diferenţe se observă în mediul 

urban unde cea mai mare creştere se înregistrează la grupa de vârstă 65 + de +87,05%, în timp ce aceeaşi 

grupă de vârstă dar din mediul rural atinge o scădere de -19,33%. Dacă în urban, se înregistrează scăderi la 

grupele de vârstă 15-24 ani de -24,15%, respectiv la 25-34 ani de -11,28%., în mediul rural grupele de vârstă 

15-24 ani prezintă creşteri de +4,18%, respectiv 35-49 ani de +3,34%.  

11.7. Rata de activitate 
 

Rata de activitate a populaţiei active în perioada 2000-2018 se prezintă diferenţiat, în sensul că atât la nivel 

naţional, cât şi judeţean este o tendinţă de scădere de peste 1%, în schimb la nivel regional tendinţa este de 

creştere de peste 1%. La nivelul judeţului Alba valorile înregistrate se situează peste cele de la nivel naţional 

de cca 13%. Conform datelor din tabelul de mai jos, se pot observa diferenţele existente între ratele de 
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activitate ale persoanelor de sex masculin şi feminin. Doar la masculin rata de activitatea a înregistrat creşteri 

la toate nivelurile analizate, cel mai mult în Regiunea Centru de +8%, urmată de judeţul Alba cu peste 4%, în 

timp ce la feminin s-au înregistrat scăderi între -7% (la nivel judeţean) şi -4% (la nivel naţional). 

 

 

 
2000 2004 2018 

Evoluţie 
2000-2018 

 
 

UM: Procente  % 

TOTAL 

România 72,1 64,2 71,1 -1.38 

Regiunea 
CENTRU 

73,6 66,9 74,5 1.22 

Alba 85,8 77,2 84,4 -1.63 

Masculin 

România 73,6 66,8 74,5 1.22 

Regiunea 
CENTRU 

74,2 69,9 80,4 8.35 

Alba 83 80,1 86,6 4.33 

Feminin 

România 70,6 61,6 67,4 -4.53 

Regiunea 
CENTRU 

73 63,8 68,1 -6.71 

Alba 88,7 74 82 -7.55 

 

  

În cazul împărţirii pe grupe de vârstă, în perioada 2014-2018, în funcţie de mediul de rezidenţă, cele mai mari 

valori se înregistrează la grupele de vârstă 25-54 ani în ambele medii, urban şi rural. Totuşi, în tabelele de mai 

sus pot fi observate diferenţe notabile în sensul creşterii, atât la grupa de vârstă 15-24 ani, la care rata de 

activitate este aproape dublă în mediul rural (cca 40%), comparativ cu mediul urban unde se înregistrează 

doar cca 20%, cât şi la grupa de vârstă 55-64 ani (cca 40% în urban faţă de 50% în rural). 
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11.8. Efectivul salariaţilor 

 

 ROMÂNIA Regiunea Centru  Judeţul Alba 

 2010 2014 2018 2010 2014 2018 2010 2014 2018 

Total  
Efective salariaţi  

4580989 4900684 5426272 573654 626288 699921 75481 83775 96781 

Masculin 2365065 2572102 2837523 297940 328596 370949 38236 44426 49795 

Feminin 2215924 2328582 2588749 275714 297692 328972 37245 39349 46986 

 

Referitor la efectivul salariaţilor în perioada 2010-2018, se observă creşteri la toate nivelurile (naţional, 

regional, judeţean) şi pe sexe, în majoritatea sectoarelor de activitate ale economiei naţionale, cu excepţia 

sectoarelor Învăţământ şi Cercetare-Dezvoltare care sunt în scădere. În tabelul de mai jos sunt prezentate date 

sintetizate ale ponderii salariaţilor în funcţie de principalele sectoare de activitate pe anul 2018. 

 

Ponderi salariaţi ROMÂNIA Regiunea Centru  Judeţul Alba 

Sectorul/Anul Anul 2018 

Agricultură, silvicultură, 
pescuit 

2,38 % 2,33 % 3,59 % 

Industrie 27,38 % 35,75 % 41,34 % 

Servicii 59,73 % 50,66 % 44,8 % 

Construcţii 6,82 % 7,39 % 6,6 % 

Cercetare-Dezvoltare 0,07 % 0,39% 0,02 % 

 

Se remarcă ponderea extrem de redusă a salariaţilor din sectorul Cercetare-Dezvoltare, pe primul loc fiind 

situate sectoarele Servicii, urmat de Industrie, apoi Construcţii şi Agricultură, silvicultură, pescuit la toate 

nivelurile (naţional, regional şi judeţean). În sectorul Agricultură, silvicultură, pescuit observăm aceeaşi 

tendinţă ascendentă a efectivelor, cu preponderenţa salariaţilor de sex masculin, proporţia fiind de cca 75% 

salariaţi de sex masculin şi cca 25% salariaţi de sex feminin. 

 

 ROMÂNIA Regiunea Centru  Judeţul Alba 

 2010 2014 2018 2010 2014 2018 2010 2014 2018 

Efectiv salariaţi 
Agricultură, 
silvicultură, 

pescuit 

 
94963 

 
113806 

 
129368 

 
10577 

 
13750 

 
16336 

 
2115 

 
2914 

 
3480 

Masculin 71889 87628 99656 8042 10512 12457 1592 2310 2628 

Feminin 23074 26178 29712 2535 3238 3879 523 604 852 
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        11.9. Numărul șomerilor 

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2019 în judeţul Alba a fost de 5218 persoane, în creștere cu 

24 persoane (+0,46%) comparativ cu luna noiembrie 2019 și în scădere cu 439 persoane (-8,4%) comparativ 

cu anul 2018. Femeile reprezentau la această dată 45,99% din numărul total al şomerilor.  

Numărul şomerilor neindemnizați a fost de 3616 persoane (69,3% din total şomeri), mai mare cu 83 persoane 

(+2,3%) decât în luna noiembrie 2019 şi mai mic cu 216 persoane (-5,9%) comparativ cu anul 2018. 

Numărul şomerilor aflați în plată a fost de 1602 persoane 30,7% din numărul total al şomerilor), în creștere 

cu 286 persoane (+17,8%) faţă de luna anterioară şi în scădere cu 223 persoane (-13,9%) faţă de anul 2018. 

 

Structura după nivelul de instruire arată că 59,03% din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului 

primar, gimnazial şi profesional, 22,7% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale, 5,7% persoane cu studii 

superioare și 12,5% sunt persoane fără studii. 
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Rata şomajului (determinată prin raportarea numărului şomerilor la populaţia activă civilă la 01.01.2019 a 

fost în luna decembrie 2019 de 3,1% (3,0% în octombrie 2019 și 3,4% în decembrie 2018), peste nivelul 

înregistrat la nivel național ( 3,1%). În rândul femeilor rata şomajului a fost de 3,1% (3,1% în octombrie 

2019 și 3,4% în noiembrie 2018), iar în rândul bărbaţilor de 3,1% (3,0% în octombrie 2019 și 3,4% în 

noiembrie 2018). În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în anul 2019 pe locul 20 în ierarhia 

județelor ordonate descrescător. 

Cel mai mare număr de şomeri înregistrat în anul 2019 la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

Alba a fost în oraşele: Blaj (408 persoane), Alba Iulia (368 persoane), Sebeș (234 persoane), Aiud (195 

persoane), Câmpeni (173 persoane),  Ocna Mures ( 127 persoane), Abrud (122 persoane), iar dintre comune, 

cel mai mare număr de şomeri înregistraţi se remarcă în: Jidvei (404 persoane), Cetatea de Baltă (251 

persoane), Albac (137 persoane), Scărişoara (138 persoane), Șona (134 persoane), Unirea (107 persoane), 

Rosia Montana (105 persoane), Bucerdea Grânoasă (104 persoane), Ighiu (103 persoane). 

11.9.1. Ponderea șomerilor pe zone 

Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 

16-60 ani, la data de 1 ianuarie 2019), în anul 2019 a fost de 2,2%. Pe medii de locuit, valoarea indicatorului 

diferă, de la 1,3% în mediul urban la 3,4% în mediul rural. Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: 

Câmpeni (3,6%) și Abrud (3,3%), iar cu cele mai mici ponderi în orașele Cugir (0,6%), Teiuș (0,7) și 

municipiul Alba Iulia (0,8%). În mediul rural cele mai mari ponderi ale numărului de şomeri înregistraţi în 

numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (15,5%), Jidvei 

(13,6%), Cetatea de Baltă (13,4%), Hopârta (12,4%), Albac (11,8%), iar cele mai mici valori ( sub 1%), în 

comunele: Stremț și Mihalț (0,4%), Ciugud și Vințu de Jos (0,6%), Galda de Jos (0,7), Pianu, Săliștea, 

Sântimbru și Meteș (0,8%), Sâncel (0,9%),  
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Ponderea șomerilor pe zone 

 

În Zona Mureșului, comunele Hopârta și Lunca Mureșului au cel mai mare număr de șomeri din zonă, număr 

care fluctuează între anii 2014 - 2017, ajungand la cea mai mare valoare în anul 2018. În restul comunelor se 

observă o scădere treptată a numărului de șomeri. 

 

 

În anul 2014 în Vadul Moților se regăsea cea mai mare pondere de șomeri din Zona Munților Apuseni, 

urmând ca apoi să scadă treptat numărul acestora, iar în anul 2019 cei mai mulți șomeri se găsesc în 

Scărișoara, ca număr total de șomeri pe întreaga zonă se observă o scădere. 
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În zona Podișul Secașelor și Valea Cugirului în anul 2014 cel mai mare număr de șomeri  se găsea în Câlnic, Roșia de 

Secaș și Doștat, ponderea șomerilor a scăzut treptat până în anul 2019, în Roșia de Secaș păstrându-se însă cea mai 

mare valoare. 

 

În Zona Târnavelor în anul 2014 în comuna Jidvei se înregistra cel mai mare număr de șomeri, numărul 

șomerilor a scăzut treptat până în anul 2018, urmând ca în anul 2019 comuna Jidvei să se situeze pe locul doi 

la numărul de șomeri, după Cetatea de Baltă. 

În toate zonele analizate începând cu anul 2014 se observă o scădere a numărului de șomeri, în Zona 

Mureșului comunele Hopârta și Lunca Mureșului au cel mai mare număr de șomei din zonă, număr care 

fluctuează între anii 2014-2017, ajungând la cea mai mare valoare în anul 2018.  
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În anul 2018, cel mai mare număr mediu de salariaţi ca total se înregistra în Zona Mureşului, urmată de Zona 

Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului. Cea mai mare pondere a salariaţilor este concentrată în urban.  
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12. Agricultura 

 

Județul Alba dispune de un potențial agricol semnificativ fiind caracterizat printr-o agricultură mixtă. 

Terenurile arabile însumează peste 131.000 hectare, pășunile aproape 120.000 hectare, fânețele peste 

71.000 hectare, iar vița de vie aproximativ 4.500 hectare. 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, 

legumelor și fructelor.  

 

Relieful extrem de diversificat permite dezvoltarea creşterii animalelor (în special ovine şi bovine), a 

culturii cerealelor, legumiculturii, pomiculturii şi viticulturii. 

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-Ciumbrud, Alba Iulia - 

Ighiu, Sebeș - Gârbova). În ultimii ani, datorită unor investiții importante, suprafața cultivată cu viță de vie, 

după 2014, a crescut cu aproape 500 hectare. În schimb, suprafața totală a livezilor s-a redus cu aproape 

50%, în 2017 ocupând 1378 hectare.  

Punctul de plecare pentru agricultura judeţului, după decembrie 1989, a fost în principal modificarea 

substanţială a structurii de proprietate prin adoptarea legilor fondului funciar. 

 

 

12.1. Fondul funciar după modul de folosinţă 

 

Suprafața agricolă a județului Alba de 332009 ha este ocupată în proporție de 39% teren arabil, 37% pășuni 

și 22% fânețe, viilor le revin procente de 2% și livezilor 0,38% din totalul suprafeței agricole din Alba. 

Suprafața agricolă a județului Alba în perioada 2014-2018, după modul de folosință, se prezintă astfel: 

       -ha- 

Anul Arabil Pășuni Fânețe Vii Livezi Total suprafaţă 

agricolă 

2014 130694 121670 72003 5123 1241 330731 

2015 131191 120932 73453 5085 1348 332009 

2016 130742 121152 72627 5082 1378 330981 

2017 130742 121558 72219 5082 1378 330730 

2018 130655 120432 72714 5084 1376 330261 

 

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020 
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Se observă o uşoară creştere a suprafeţei agricole în anul 2015, în anii următori revine aproximativ la 

suprafaţa din 2014. Raportat la 2014, cea mai semnificativă creştere a fost la categoria livezi de 10%, în 

acelaşi timp se remarcă o foarte uşoară scădere a suprafeţei păşunilor şi viilor de cca 1% dar şi o foarte 

uşoară creştere la fâneţe de 1%.  

 

12.2. Producția agricolă 
 

Cel mai mare procent din producția agricolă totală a județului Alba este asigurat de producția vegetală. 

Culturile agricole care ocupă cea mai mare suprafață cultivată sunt cerealele pentru boabe. Acestea acoperă 

18 % din suprafața agricolă și 46 % din suprafața arabilă.  

 

Cele mai bine reprezentate culturi în 2019 sunt: porumbul pentru boabe (58 % din suprafața arabilă), grâul 

(14 % din suprafața arabilă) și floarea soarelui (11 % din suprafața arabilă). 

 

Raportat la 2014, cele mai mari creşteri ale productivităţii s-au remarcat la: floarea soarelui (+200 %), 

struguri de vin (+52 %), porumb boabe (+23,5 %) şi sfeclă de zahăr (+14 %), iar cele mai semnificative 

scăderi la: rapiţă (-35%) şi grâu (-28 %).  
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Raportat la 2014, cele mai mari creşteri de suprafeţe s-au remarcat la: soia boabe (+1104%) şi porumb 

boabe (+12,4%), iar cele mai semnificative scăderi la: triticale (-167%), orzoaică primăvară (-70%), rapiţă 

pentru ulei (-44%), grâu (-35,6 %) şi cartofi (-21,4%).  
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Producția agricolă vegetală înregistrează variații importante de la un an la altul, fiind influenţată într-o 

măsură considerabilă de factorii climatici. Principalele culturi care ocupă cele mai mari suprafeţe arabile în 

2019 sunt: porumb pentru boabe, grâu şi floarea soarelui etc.  

 

 
 

Cele mai productive culturi în 2019 au fost: porumbul boabe, care reprezintă mai mult de jumătate din 

producţia totală, detaşându-se considerabil faţă de următoarele culturi: cartofi, grâu, struguri de vin, sfeclă 

de zahăr, floarea soarelui, etc. 

 

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020 

 

12.3. Sectorul zootehnic 
 

Datorită politicilor agricole de susţinere pe produs: bovine lapte, carne, porcine carne, păsări carne, albine 

miere, dar şi datorită programul de sprijinire a sectorului zootehnic (prin subvenţii pentru bovine, ovine şi 

caprine, porcine, păsări) oferit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, condiţiile de producţie 

s-au îmbunătăţit considerabil.         

  

Situaţia efectivelor şi a producţiilor realizate în sectorul zootehnic. în perioada 2014-2019, se prezintă 

astfel: 
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                   12.3.1. Efectivele de animale 

 

Tip U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Bovine capete 64.15 63.707 67.932 70.134 76.068 76.118 

 Porcine capete 82.772 80.583 105.868 56.421 52.795 54.386 

 Ovine+ 

caprine 

capete 364.274 373.024 371.011 480.032 524.267 524.432 

 Păsări capete 2.703.742 2.515.000 2.787.475 3.256.479 4.056.506 4.079.245 

Albine familii   36.006 46.701 49.494  

 

 
 

Sectorul avicol este cel mai bine reprezentat, înregistrând o creştere de 51% în perioada 2014-2019, urmat 

de ovine şi caprine cu 44%, bovine cu 18,65%. La porcine s-a înregistrat o scădere considerabilă de 34,5% 

în perioada precizată, în anul 2016 înregistrându-se cele mai mari valori. Se remarcă creşterea numărului de 

familii de albine în perioada 2016-2018 cu 37,5%. 

 

 



117 
 

 

12.3.2. Producţia animală  
 

Denumire UM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Carne total,  

din care: 

Tone 61.947 52.335 53.211 68.168 69.171 73.898 

                   Bovine Tone 7.950 6.565 6.949 6.770 5.090 4.042 

                 Porcine Tone 13.405 6.468 5.329 13.620 13.700 13.287 

                    Ovine Tone 1.824 4.412 3.933 3.401 2.576 2.365 

                   Păsări Tone 38.768 34.890 37.000 44.377 47.805 54.204 

Lapte total, din 

care: 

Hl 1.240.150 1.231.586 1.313.362 1.592.000 1.675.500 1.623.500 

Lapte de vacă    hl 1128000 1120210 1194600 1343000 1400000 1403000 

Lapte de oaie și 

capră 

hl 112150 111376 118762 249000 275500 220500 

Ouă Mii 

buc. 

88.500 144.380 153.960 160.600 176.500 180.800 

 

În perioada 2014-2019 observăm creşteri la producţiile totale de carne (+19%) şi ouă (se dublează), în timp 

ce la lapte s-a înregistrat o creştere de 31%. De asemenea, producţia de ouă s-a dublat în perioada amintită. 

 

 
 

Din categoria carne, cea mai mare creştere s-a înregistrat la cea de pasăre (+40%), urmată de cea de ovine 

(+30%), în timp ce la carnea de bovine producţia a scăzut cu aproape 50%. 
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La categoria lapte, cantitatea de lapte de oaie şi capră s-a dublat în perioada 2014-2019, iar cel de vacă a 

crescut cu 24%. 

 

Avicultura a cunoscut o dezvoltare notabilă în ultimii ani, județul Alba 

ocupă o poziţie semnificativă, de remarcat aici fiind prezenţa pe 

teritoriul judeţului a liderului pieţei româneşti a cărnii de pasăre, 

Transavia. 

 

 

Fructele de pădure au găsit condiţii favorabile datorită reliefului judeţului nostru. Există două principale 

puncte de colectare care aparţin Direcţiei Silvice localizate în Bistra (Munţii Apuseni) şi Sebeş, şi multe 

altele particulare, în care fructele de pădure (în special afine, 

măceşe, zmeură etc.) sunt sortate, refrigerate şi ambalate în 

vederea exportului. 

 

 

 

 

 

Principalele sectoare agricole dezvoltate din judeţul Alba sunt reprezentate în harta următoare: 
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12.4. Hartă sectoare agricole dezvoltate în judeţul Alba pe UAT-uri şi 

microregiuni 

 

Notă: Harta a fost întocmită pe baza informaţiilor colectate de la UAT-urile din judeţul Alba şi prelucrate de către 

Compartimentul Dezvoltare Economică din cadrul Consiliul judeţean Alba. 
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12.5. Mecanizarea agriculturii 
 

O importantă decizie pentru exploataţiile agricole şi pentru societăţile specializate în prestări servicii de 

mecanizare o constituie dotarea cu cele mai performante tractoare, combine de recoltat producţia agricolă 

vegetală, pluguri, combinatoare, grape cu discuri, maşini de fertilizat chimic şi organic, echipamente de 

erbicidat şi tratamente fitosanitare, prese de balotat, echipamente de eliberare a terenului de resturi vegetale, 

etc. 

Necesitatea existenţei unei game largi de tractoare şi masini agricole este determinată de marea diversitate a 

proceselor de muncă specifice fiecărei culturi în parte, de structura culturilor, de marea diversitate a soiurilor, 

de categoriile de animale şi rasele de animale aflate în exploataţie, care la rândul lor au cerinţe agrobiologice 

specifice. 

Situaţia parcului de mașini agricole din judeţ, la sfârşitul anului 2018, se prezintă astfel: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020 

 

      

SPECIFICAȚIE 
TOTAL 

AGRICULTURĂ     
 2 = 3+4 

din care:   

SECTOR  
MAJORITAR 

PRIVAT 

SECTOR  
MAJORITAR    

DE STAT 

  

  

  

1 2 3 4   

Tractoare Total 4.276 4.206 70   

Pluguri 3.448 3.383 65   

Remorci Total 2.199 2.149 50   

Semănători Total 1.615 1.604 11   

Grape cu discuri 1.575 1.561 14   

Maşini prelucrat solul 912 905 7   

Combine Total 639 639 0   

Maşini erbicidat 565 560 5   

Cositori 389 387 2   

Maşini administrat  
Ingrăşăminte 386 378 8   

Prese balotat 239 234 5   

Maşini combatere 177 157 20   

Greble mecanice 128 128 0   

Maşini de recoltat  82 82 0   

  Maşini plantat cartofi 80 78 2   

Comb. autoprop. 
furaje 56 56 0   
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12.6. Formele asociative 

Deşi avantajele existenței formelor asociative sunt recunoscute în întreaga lume, în prezent sub 1% dintre 

fermierii români fac parte dintr-o formă asociativă, comparativ cu Uniunea Europeană, unde media de 

organizare este de 34%, în condiţiile în care agricultura rămâne principala sursă de venit din zonele rurale de 

la noi din țară. 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, producătorii agricoli nu mai sunt protejaţi de barierele vamale şi 

astfel oferta deficitară de produse agricole din România este invadată de oferta agroalimentară europeană, 

fapt ce implică o imposibilitate de acoperire a pierderilor prin creşterea preţurilor, în special în anii 

preponderent secetoşi. Nivelul scăzut al veniturilor agricultorilor a determinat imposibilitatea controlării 

factorilor de influenţă a producţiei agricole, de tipul condiţiilor climatice şi a atacului de boli şi dăunători, 

fapt ce a cauzat fluctuaţia producţiei agricole de la un an la altul, rezultatul final fiind o producţie redusă 

destinată comercializării şi venituri reduse şi fluctuante pentru agricultori.   

În acest context, încurajarea formelor asociative în sectorul agricol 

devine o prioritate pentru dezvoltare în România, accentuând beneficiile 

cooperării în cadrul unor astfel de forme precum cooperativa agricolă și 

grupul de producători care duc la o dezvoltare durabilă a acestui sector 

pe plan local, regional, național și european. 

Din păcate, există multe dificultăți pentru micii producători de a fi 

competitivi pe piață și a accesa piețe mai mari, care să le permită 

dezvoltarea, astfel încât principalul obiectiv al asocierii urmărește 

viabilizarea economică, urmată de dezvoltarea exploatațiilor (cu efecte 

pozitive multiple la nivel socio-economic în mediul rural) partenere. 

Asocierea pentru producție, procesare și marketing, sau cel puțin pentru 

una din aceste componente, duce la creşterea șanselor de dezvoltare ale 

producătorilor, deoarece unește capitalul, forța de muncă, furnizorii și clienții. Dacă aleg să se asocieze, 

fermierii pot avea un portofoliu mai mare de furnizori și de clienți, va crește dimensiunea afacerii și, în 

acelaşi timp, puterea de negociere devine mai mare. Nu în ultimul rând, formarea membrilor asociației poate 

fi îmbunătățită pentru că au de câştigat din experiența celorlalți membri. 

Prin relaţiile de asociere şi cooperare se creează o varietate de legaturi care se stabilesc între agricultură şi 

alte ramuri ale economiei naţionale, precum şi în interiorul agriculturii, între agenţii economici şi unităţile de 

depozitare, prelucrare şi desfacere a produselor agricole.  

Avantajele asocierii: 

 

Avantajele grupurilor de producători: 

 reducerea costurilor de productăție (de exemplu, prin achiziționarea de utilaje care sunt folosite în comun 

de toți membrii); 

 exploatarea unor suprafețe de teren care permit aplicarea tehnologiilor moderne, competitive de productie 

și de gestiune a deșeurilor, în vederea conformării cu normele de protecție a mediului și de conservare a 

biodiversității de care suntem obligați să ținem cont ca membri ai UE; 

 posibilitatea planificării și modificării producției conform cererii cantitative și calitative de pe piață; 

 accesul mai usor la fondurile europene și la contractarea creditelor bancare; 

 facilitarea comunicării între fermieri, precum și între reprezentanții lor și instituțiile guvernamentale 

(asociația reprezintă un for de discuții, de schimburi de opinii, de soluționare a unor probleme dintre 

membri, oferă posibilități de întrajutorare și accesare de informații, iar reprezentanții asociațiilor sunt un 

partener pertinent de dialog cu MADR, în elaborarea deciziilor care privesc producătorii agricoli și 

interesele acestora); 
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 creșterea capacității de negociere, în vederea obținerii unor prețuri mai bune atât la cumpararea în comun 

a materiilor prime necesare producției, cât și la valorificarea produselor, prin ofertarea unor cantități mai 

mari, în condiții de calitate ridicată; 

 promovarea mai eficientă a producției, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. 

 

În condițiile mediului puternic concurențial, aceste aspecte, cărora le pot fi adăugate și altele, pot duce la 

creșterea veniturilor producătorilor agricoli și la conștientizarea de către ei a responsabilităților pe care le au 

ca factori cu drepturi și obligații pe piață. 

 

Avantajele cooperativelor agricole: 

 caracterul democratic al mecanismelor de funcționare, care au la bază principiile cooperatiste moderne; 

 posibilitatea înființării lor și de către persoane care dispun de un capital mic; 

 facilitățile fiscale acordate de stat: scutirea de la plata impozitului agricol pentru primii cinci ani de la 

constituire, accesul la subvenții, la fondurile publice și la fonduri externe prevăzute în programul de 

susținere a agriculturii României, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, 

mașini și utilaje agricole sau echipamente de irigat, recunoașterea și asimilarea cooperativelor agricole de 

către MADR ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în 

vigoare, contribuția la dezvoltarea rurală, prin crearea de noi locuri de muncă, și angajarea tinerilor într-o 

formă de activitate organizată. 

 

Avantajele asociațiilor: 

Economice: 

 posibilitatea de negociere a unui preț mai bun al produselor; 

 degrevarea producătorului de responsabilitatea vânzării; 

 un branding și un marketing mai bun al produselor; 

 posibilitatea de negociere a unui preț mai mic al inputurilor (costuri mai reduse); 

 extinderea producției și capitalizarea membrilor; 

 creșterea standardului de viață al membrilor; 

 accesul membrilor la informație, inovație, proiecte de colaborare; 

 oferirea de servicii diverse către membri (servicii tehnice, de informare și consultanță); 

 posibilitatea investițiilor în infrastructuri de depozitare sau procesare; 

 trecerea de la vânzarea produselor agricole neprocesate la cele cu valoare adaugată; 

 punerea în valoare a resurselor locale și crearea de produse locale; 

 apropierea de consumator (pot fi inițiate lanțuri scurte de distriburie); 

 îmbunătățirea accesului produselor locale la consumator; 

 vânzarea prin intermediul marilor retaileri, târguri, magazine (asociația crește astfel puterea de negociere 

a membrilor); 

 accesarea mai ușoară a fondurilor europene; 

 o gestiune mai bună a riscurilor în agricultură (de exemplu, prin crearea unor fonduri mutuale); 

 realizarea parteneriatelor benefice pentru membri (de exemplu, parteneriate cu institute de învățâmant, 

pentru transferul de inovație); 

 crearea locurilor de muncă permanente și sezoniere. 

 

Sociale: 

 creșterea capitalului social (se reface sentimentul de comunitate); 

 comunicarea și sprijinul între membri lor. 

 

 

Politice: 

 formarea liderilor în agricultură (aceștia reprezintă interesele fermierilor); 
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 preluarea unei părți din atribuțiile statutului (de exemplu, control-performanță), reechilibrând balanța de 

putere dintre stat și fermieri. 

 

Cadrul legislativ prezintă diferite forme de asociere, începând cu cele simple, pănă la constituirea de societăţi 

agricole. În funcţie de condiţii, de dorințele proprietarilor de teren, există mai multe posibilităţi din care 

aceştia pot să aleagă forma de asociere care li se pare cea mai convenabilă. Conform legislaţiei în vigoare, în 

agricultură există următoarele forme de asociere: 

 societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare); 

 asociaţii (OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 cooperative agricole (Legea nr. 566/2004 privind cooperaţia agricolă, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

Asocierea în scopul unei mai bune reprezentări în faţa autorităţilor este o practică şi în agricultura 

românească, astfel există numeroase forme de asociere, atât pe activităţi şi ramuri specifice, cât şi la nivel 

judeţean, regional şi naţional. Uniunea Europeană finanţează preponderent formele asociative, constituirea 

lor fiind importantă în accesarea fondurilor europene pentru modernizarea lor şi pentru realizarea unei 

producţii animaliere cantitative şi calitative. 

 

Obiectivele tuturor asociaţiilor profesionale sunt, în general, comune: promovarea domeniului, reprezentarea 

intereselor membrilor, activităţile de lobby, negocierea politicilor publice din agricultură cu autorităţile, 

participarea la elaborarea strategiilor şi legislaţiei în domeniu, reprezentarea în plan intern şi extern etc. 

Complementar, organizaţiile mari îşi informează membrii despre evoluţia pieţei, organizează evenimente şi 

participă la târguri şi expoziţii de profil, oferă membrilor susţinere logistică, editează reviste sau chiar oferă 

consiliere pentru accesarea de subvenţii şi finanţări.  

12.6.1. Nivel naţional 
Cele mai reprezentative sunt asociaţiile şi federaţiile naţionale, care au o reprezentare relevantă în teritoriu şi 

care devin parteneri de dialog ai autorităţilor. Menţionăm aici:  

 LAPAR – Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România  

 FNPAR – Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din România,  

 Federaţia Naţională a producătorilor din agricultură, industria alimentară și servicii conexe 

din România PROAGRO  

 AGROSTAR - Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, 

Domenii şi Servicii Conexe  

 APRIL - Asociaţia Patronală Română din Industria Laptelui 

 ASIAR - Asociatia Specialistilor din Industria Alimentara din Romania 

 Federaţia Patronală Română din Industria Alimentară ROMALIMENTA 

 Patronatul Român din Industria de Morărit şi Panificaţie — ROMPAN  

 Patronatul Naţional al Viei şi Vinului — PNVV  

 Patronatul Societăţilor Independente Producătoare de Bere – PSIPBR  

 Patronatul Zahărului din România — PZR  

 Uniunea Crescătorilor de Păsări din România — UCPR  

 Patronatul Român al Cărnii de Porc – APCPR  

 Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – ACAR 

http://www.aca.org.ro/
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 APNFL – Asociaţia Profesională Naţională Legume-Fructe,  

 ACEBOP – Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine şi Porcine din România,  

 Federaţia Crescătorilor de Taurine,  

 APCPR – Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România,  

 AISR - Alianţa Industriei Seminţelor din România  

 Federația Patronatelor Agricole din România 

 COMPIROM - Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din 

România  

 ARC - Asociaţia Română a Cărnii 

 APAR – Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc 

 Asociația Română pentru Agricultură Durabilă 

 Asociația EcoR Partener 

 Federaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale din România  

 

În domeniul agriculturii ecologice: 

 Asociatia Operatorilor din Agricultura Ecologică BIO ROMANIA,  

 Federația Națională a Agriculturii Ecologice,  

 Asociația Bioagricultorilor din România BIOTERRA 

 Asociaţia Bioavicultorilor din România – BIOAVIROM 

 Asociația Romană De Bioagricultura Aplicativa - Ferma Ecologica Familială 

 Asociația Bioagricultorilor din Moldova,,BIOMOLD” 

 Asociația Proecologic Sistem 

 

12.6.2. Nivel local 
 

Formele asociative constituite în judeţul Alba, pe sectoare şi domenii, sunt: 

 

În sectorul zootehnic: 

- Asociația județeană a crescătorilor de bovine 

- Asociația crescătorilor de ovine din judeţul Alba 

- Asociația crescătorilor de suine 

- Asociația crescătorilor de albine din România, filial judeţeană Alba 

 

În sectorul vegetal: 

- Uniunea județeană a producătorilor agricoli 

 

 

În sectorul horticol: 

- Asociația Țara Vinului 

- Filiala Judeţeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din România 

 

În domeniul alimentar: 

- Asociația producătorilor de produse tradiționale și ecologice Alba Transilvania 
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12.7. Cooperative agricole  
În judeţul Alba există 19 cooperative agricole conform situaţiei prezentate mai jos: 

 

Nr.crt Denumire Adresa Persoană de 
contact 

Profil      Grad 

1 Cooperativa  agricolă  
“MIORIŢA AIUDEANĂ 
”  

Aiud, Str. 
Moţilor, nr. 82 

Presedinte: 
Hălălai Ioan 

Activităţi comerciale 
producatoare de bunuri şi 
servicii în agricultură 

Gradul II 

2 Cooperativa  agricolă 
“ APICOLA OBREJA” 

Lancrăm, Str. 
Veche nr. 101, 
Mun. Sebeş  

Preşedinte: 
Popescu Ioan 

Producţie, procesare 
servicii în agricultură 

Gradul II 

3 Cooperativa  agricolă  
“PEPINIERA AIUD” 

Gârbova  Presedinte: 
Florea Adrian  

Cultivarea plantelor pentru 
înmulţire 

Gradul II 

5 Cooperativa Agricolă 
Roşia Montană  

Roşia Montană, 
sat Corna, nr. 
640 A 

Președinte: 
Jurca Adrian   

Creşterea altor animale  
(apicultura) 

Gradul II 

6 Cooperativa Agricolă 
Mureş-Arieş  

Ocna Mureş , 
str. Axente 
Sever, nr.7A 

Președinte: 
Gasca Filimon 

Achiziții de materiale și 
mijloace tehnice necesare 
producției și vânzării 

Gradul II 

7 Cooperativa Agricolă 
Miorița Oacheșă  

Săsciori, nr. 389 Președinte: 
Dan Nicolae  

Activităţi auxiliare creșterii 
animalelor          

Gradul II 

8 Cooperativa Agricolă 
Laz-Căpâlna 

Săsciori, nr. 389 Președinte: 
Dan Nicolae  

Activităţi auxiliare creșterii 
animalelor 

Gradul II 

9 Cooperativa Agricolă 
Ferma Moțul 

Sohodol, nr. 1 Președinte: 
Claudiu Jeflea  

Activități identificare 
animale, creșterea 
animalelor, valorificarea 
produselor de origine 
animală 

Gradul II 

10 Cooperativa Agricolă 
Arieșul Apuseni 

Câmpeni, str. 
Horea, nr. 15 

Președinte: 
Marc Petrișor 
Felicia  

Identificare animale, 
reproducție, întreținere și 
exploatare pajiști montane, 
comercializare și transport 
animale vii 

Gradul II 

11 Cooperativa Agricolă 
APULUM Kronstadt – 
Alba Iulia 

Alba Iulia, str. 
Coasta Curată, 
nr. 1 

Președinte: 
Florea Florin 

Producţie, procesare, 
comercializare, depozitare  
şi servicii în agricultură 

Gradul II 

12 Cooperativa Agricolă 
Gârboveana Lact 

Gârbova de Jos, 
Str. Moviliței, 
nr. 68 

Președinte: 
Moga Tarfin  

Activități identificare 
animale, creșterea 
animalelor, valorificarea 
produselor de origine 
animală şi ameliorarea 
raselor 

Gradul II 

13 Cooperativa Agricolă 
a Crescătorilor de 
Bovine Roşia 
Montană 

Roşia Montană, 
Gârda 
Bărbulești, nr. 
1072  

Președinte: 
Boia Lucian 
Ambrozie 

Creșterea bovinelor de 
lapte și carne și 
comercializarea produselor 
animale 

Gradul II 

14 Cooperativa Agricolă 
Bovis Alba 
Transilvania 

Alba Iulia, str. 
Al. I. Cuza, Nr. 
2B 

Președinte: 
Moldovan 
Radu 

Comert cu ridicata a 
produselor lactate, 
ouălelor, uleiurilor și 
grăsimilor comestibile 

Gradul II 
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15 Cooperativa Agricolă 
Fermierii Vadul 
Moților 

Vadul Moților, 
nr. 2 

Președinte: 
Bodea Cornel 

Creșterea animalelor și 
valorificarea produselor de 
origine animală 

Gradul II 

16 Cooperativa Agricolă 
Miorița de Feneșasa  

Zlatna, sat. 
Feneș, nr. 339 

Președinte: 
Achim Toma 

Producţie, procesare, 
comercializare, 
transporturi  şi servicii în 
agricultură 

Gradul II 

17 Cooperativa Agricolă 
Radu Vingard  

Spring, sat 
Vingard, nr 102 

Președinte: 
Radu 
Alexandru 

Producţie, procesare, 
comercializare, 
transporturi  şi servicii în 
agricultură 

Gradul II 

18 Cooperativa Agricolă 
Apuseni Tradiţie 

Cîmpeni, sat 
Valea Bistrei, 
nr. 34A 

Bobariu Mihail  Producţie, procesare, 
comercializare, 
transporturi  şi servicii în 
agricultură 

Gradul II 

19 Cooperativa Agricolă 
Poiana Sohodol 

Sohodol nr. 721 Nariţa Cătălin 
Gheorghe  

Producţie, procesare, 
comercializare, 
transporturi  şi servicii în 
agricultură 

Gradul II 

 

Sursa: Direcția Agricolă Județeană Alba, feb. 2020 

12.8. Grupuri de producători - anul 2020 
Un alt mod de organizare în forme asociative este constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători. 

Astfel, în judeţ este recunoscut de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un singur grup de 

producători din categoria produselor lactate.  

Nr. 
Crt. 

Grupul de 
recunoaştere 

Sediu/Persoană 
de contact 

Nr. aviz de 
recunoaştere 

Grupa de produse pt. care a 
obţinut recunoaşterea 

1 Bovis Alba Transilvania 
Cooperativă Agricolă 

Mun. Alba Iulia, str. 
Petru Dobra, nr. 11 
jud. Alba 
Moldovan Radu 

243/04.09.2018 lapte și produse lactate 

 

12.9. Spaţii depozitare autorizate 
 

Pentru a stabiliza pieţele şi a asigura un nivel de viaţă echitabil populaţiei care activează în domeniul 

agricol, sunt necesare măsuri legate de depozitarea în condiţii conform regulamentelor europene a 

produselor agricole. În acest sens, în anul 2019 în judeţul Alba au existat 101 operatori economici ce deţin 

spaţii autorizate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru depozitarea produselor 

agricole, cu o capacitate totală autorizată de 224.967 tone, din care 118.920 tone reprezintă capacitate siloz 

şi 106.047 tone reprezintă capacitate magazie. 

 
Sursa: https://www.madr.ro/lista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html 

 

 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5Yek87XgAhURiYsKHbe8D4EQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madr.ro%2Flista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html&usg=AOvVaw1Ry8gayaIpdSxz07M7dMVN
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5Yek87XgAhURiYsKHbe8D4EQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madr.ro%2Flista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html&usg=AOvVaw1Ry8gayaIpdSxz07M7dMVN
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5Yek87XgAhURiYsKHbe8D4EQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madr.ro%2Flista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html&usg=AOvVaw1Ry8gayaIpdSxz07M7dMVN
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5Yek87XgAhURiYsKHbe8D4EQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.madr.ro%2Flista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html&usg=AOvVaw1Ry8gayaIpdSxz07M7dMVN
https://www.madr.ro/lista-spatii-autorizate-pentru-depozitarea-produselor-agricole.html
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12.10. Produse tradiţionale atestate  

Conform ghidului de bune practici în atestare 

emis de MADR, produsul tradiţional este un 

produs alimentar fabricat pe teritoriul național și 

pentru care se utilizează materii prime locale, 

care nu are în compoziția sa aditivi alimentari, 

prezintă o rețetă tradițională, un mod de 

producție și/sau de prelucrare, inclusiv un 

procedeu tehnologic tradițional, și se distinge de 

alte produse asemănătoare.  

Actele normative care stabilesc condiţiile şi 

criteriile de eligibilitate pentru atestarea 

produselor tradiţionale sunt:  

1. Ordinul MADR 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial 

din 11 noiembrie, 

2. Ordinul nr.394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate 

româneşti  

Producătorii care vor să obţină eticheta de produs tradiţional şi implicit să figureze în 

Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale (RNPT) trebuie să depună o cerere la 

Direcţia Județeană Agricolă și să aştepte ca inspectorii să verifice întreg procesul de 

producţie, apoi să trimită toată documentaţia la MADR. În acest sens, pentru a verifica 

tot ceea ce înseamnă trasabilitatea produsului, respectiv materie primă, procesare și 

respectare rețetă, controalele sunt efectuate nu doar de către Ministerul Agriculturii, ci 

și de alte instituții implicate, respectiv Ministerul Sănătății, ANPC și ANSVSA.  

În prezent, în România şapte produse românești protejate în UE sunt înregistrate ca Indicaţie Geografică 

Protejată (IGP) şi respectiv Denumire de Origine Protejată (D.O.P.):  

Indicație Geografică Protejată 

(I.G.P.) 

Denumire de Origine Protejată 

(D.O.P.) 

Magiun de prune de Topoloveni      

Telemea de Ibăneşti 
Salam de Sibiu  

Novac afumat din Țara Bârsei  

Scrumbie de Dunăre afumată 

Cârnaţi de Pleşcoi 

Telemea de Sibiu 

 

În total, la nivelul UE, sunt înregistrate 1.440 de produse protejate. Indicația Geografică Protejată (IGP) și 

Denumirea de Origine Controlată (DOC) oferă protecție comercială produselor cărora li se conferă acest 

titlu, pe piața UE și pe piețele cu care Uniunea Europeană încheie tratate comerciale și de liber schimb, în 

urma negocierilor. Astfel, niciun alt produs care este realizat în afara zonei geografice invocate nu poate 

purta denumirea respectivă pe piață. 

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/ordin-privind-atestarea-produselor-tradiționale.pdf
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Aşa cum reiese din datele MADR din aprilie 2018, în România existau 611 produse atestate, judeţul Alba 

fiind situat pe locul trei, după Braşov şi Maramureş. 19 judeţe nu deţineau niciun produs atestat: Bacău, 

Bistriţa Năsăud, Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, 

Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea, Ilfov. 

 

Sursa: https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/actualitate/4746-cate-produse-traditionale-are-romania.html 

În România, în luna februarie 2019 erau 661 

de produse tradiţionale atestate. În urma 

prelucrării datelor înscrise în Registrul 

Naţional al Produselor Atestate între anii 

2014-2019* (*feb), se observă o scădere de 

75% a numărului de atestări produse 

raportată la vârful înregistrat în 2014, doar în 

2018 s-a remarcat o tendinţă de uşoară 

creştere.  

Acest lucru se datorează în principal 

birocraţiei excesive, criterii de atestare 

impuse de noua legislaţie fiind destul de 

riguroase. Şi pentru că ne aflăm în era 

digitalizării, inclusiv agricultura beneficiază 

de tehnologii performante care o pun în evidenţă, în acest caz prin intermediul Catalogului Produselor 

Alimentare Certificate (CPAC).  

 

 

 

 

 

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/actualitate/4746-cate-produse-traditionale-are-romania.html
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La începutul lunii noiembrie 2018 a fost lansată aplicația CPAC (Catalogul Produselor Alimentare 

Certificate) dezvoltată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în parteneriat cu Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale care face legătura directă dintre producătorii autentici de produse româneşti 

şi consumatori. 

Prin intermediul aplicației, Agenția promovează și sprijină consumul produselor omologate la nivel național 

(produse tradiționale, montane, cu rețetă consacrată) și la nivel european (produse cu denumire de origine 

protejată – DOP sau cu indicație geografică protejată – IGP). Astfel, utilizatorii pot verifica autenticitatea 

produselor, pot consulta detalii referitoare la producător și la rețetele utilizate și producatorii români pot 

transmite solicitări de atestare a unor noi produse, îşi vor putea vizualiza cererile transmise (impreună cu 

toate documentele anexate), pot transmite spre validare solicitările (împreună cu documentele anexate), iar 

angajaţii din cadrul Direcţiilor Agricole Judeţene (DAJ) pot vizualiza şi descărca toate documentele aferente 

solicitărilor primite. 

CPAC cuprinde: lista cu toate produsele atestate, detalii produs (descriere, locaţie, denumire, tip atestat, 

categorie produs), vizualizare pe hartă GPS a tuturor producătorilor de produse alimentare atestate 

(Tradiţional, DOP, IGP, STG, Reţetă Consacrată etc.), cu posibilitate de accesare şi contact direct din 

aplicaţie, vizualizare detalii despre producători (telefon, adresă sediu social şi punct lucru, listă atestate), 

căutare în lista de atestate a producătorilor după diverse criterii, filtrare produse într-un anumit judeţ sau pe o 

anumită rază, în funcţie de tipul atestatului şi categoria de produs, citire QR Code de pe orice etichetă pentru 

aflare detalii produs. 

Sursa: https://cpac.afir.info/  

Conform acestui Catalog, în România, în luna martie 2020 erau 469 de produse înregistrate şi 1427 de 

produse atestate. În judeţul Alba există 45 produse tradiţionale atestate, aparţinând unui număr de 13 

producători, unii dintre aceştia obţinând certificatele de atestare din 2014.  

 12.10.1. Lista produselor tradiţionale atestate din judeţul Alba în martie 2020 

 

Nr. 
Crt. 

An 
Atestat 

Denumire 
Produs 

Denumire 
Producător 

Sediu Social 
Producător 

Produse lactate 

1 2015 Caș "Cami" de La Loman Cindea  Ioan "Cami" Î.I. Loman, comuna 
Săsciori 

2 2015 Caș Montana dulce  
 

Montana Cad S.R.L. 

 
 
Ponor 
  
  

3 2015 Caș Montana sărat 

4 2015 Telemea Montana 

5 2017 Telemea de Nicolae 
Ciobanul 

Vlad Nicolae "Vințu de 
Jos" P.F.A. 

Vințu de Jos  

6. 2019 Caşcaval Moţesc 
“Cămara Moţului” 

Cămara Moţului S.R.L. Horea, sat Horea 

Produse de panificaţie şi patiserie 
 

https://cpac.afir.info/
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1. 2014 Pită (Pâine) pe vatră 
Bătută de Sântimbru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matias S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sântimbru 
  
 
  

2. 2014 Pită neagră (Integrală) 
de Sântimbru 

3. 2014 Pită (Pâine) împletită în 
Tavă de Sântimbru 

4. 2014 Pupuri de Sântimbru 

5. 2014 Colac de Sântimbru 

6. 2014 Colăcuţ cu Miere de 
Sântimbru 

7. 2014 Baton cu Miere de 
Sântimbru 

8. 2014 Pită (Pâine) Crestată de 
Sântimbru 

9. 2014 Pită (Pâine) Bătută în 
Tavă de Sântimbru 

10. 2015 Pâine Crestată 
Petreştipan 

 
Rolopan S.R.L. 

 
Sebeş, localitatea 
Petreşti 11. 2015 Pîine Bătută Petreştipan 

12. 2015 Pâine de casă Botezan  
Botezan S.R.L. 

 
Ocna Mureș 13. 2015 Pâine Bătută de Coajă 

Botezan 

14. 2015 Colac Casă Tăușan  
 
 
 

George&Meri S.R.L. 
 

 
 

 
 
 
 
Sebeș 
 

15. 2015 Prăjitură țărănească 
Tâușan 

16. 2015 Plăcintă cu Brânză în Foi 
Tăușan 

17. 2015 Chec de casă Tăușan 

18. 2015 Lichiu cu Ceapă Tăușan 

19. 2015 Scovardă cu Brânză 
Tăușan 

20. 2015 Pâine Bătută pe vatră 
Giurgiu 

Giurgiu Gheorghe  

P.F.A. 
Ighiu, comuna Ighiu  

21. 2015 Pâine Rotundă pe vatră 
Giurgiu 

22. 2015 Pâine pe vatră "Doribia" 
de La Miceşti 

 
 

Doribia Star S.R.L. 

 
 
Alba Iulia 

23. 2015 Pâine pe vatră Bătută 
"Doribia" de La Miceşti 

Produse din carne 

1. 2014 Cârnați afumați Moțul  
 
 
 

 
 
 
 
 

2. 2014 Ciolan afumat Moțul 

3. 2014 Jambon afumat Moțul 

4. 2014 Slănină afumată Moțul 
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5. 2014 Mușchiuleț afumat 
Moțul 

Compil Moțu S.R.L. 

 

Vadu Moților, satul 
Necșești 
 6. 2014 Costiță afumată Moțul 

7. 2016 Păstrăv în Ulei de La 
Mitică 

 
Bîrsan Dumitru 

"Magazin Mixt"  P.F.A. 

 
Mărtinie, comuna 

Şugag 
8. 2016 Păstrăv în Sos de La 

Mitică 

Produse din legume -fructe 

1. 2015 Sirop din Muguri de 
Brad "Cămara Moțului" 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cămara Moţului S.R.L. 

 

 

 

 

Horea, sat Horea  

2. 2015 Sirop de Păpădie 
"Cămara Moțului" 

3. 2015 Sirop de Soc "Cămara 
Moțului" 

4. 2016 Dulceață de Afine 
"Cămara Moțului" 

5. 2016 Sirop de Afine Presat La 
Rece "Cămara Moțului" 

6. 2016 Sirop de Zmeură presat 
la rece "Cămara 
Moțului" 

7. 2016 Dulceață de Zmeură 
"Cămara Moțului" 

8. 2020 Zacuscă de ghebe*  
(în curs de autorizare) 

Situaţia numărului de produse tradiționale atestate de către un producător vă este prezentată mai jos: 

 9 produse - domeniul panificaţiei (Matias SRL),  

 8 produse – domeniul legume/fructe, respectiv dulceţuri, siropuri şi zacuscă (Cămara Moţului SRL),  

 6 produse - domeniul prelucrării cărnii şi al patiseriei şi panificaţiei (Compil Moţu SRL şi George & 

Meri SRL),  

 3 produse - domeniul produselor lactate (Montana Cad SRL),  

 2 produse - domeniul panificaţiei, cinci societăţi (Rolopan SRL, Botezan SRL, Doribia Star SRL şi 

Giurgiu Gheorghe PFA) şi una din domeniul prelucrării cărnii, respectiv peşte (Bîrsan Dumitru 

"Magazin Mixt"  PFA), 

 1 produs – domeniul lactate (Cîndea  Ioan "Cami" Î.I. şi Vlad Nicolae "Vințu de Jos" PFA). 

 

Domeniul Nr. produse 

atestate 

Nr. producători 

atestaţi 

Produse de panificație și 

patiserie 

23 6 

Produse din legume/fructe 8 1 

Produse din carne 8 2 

Produse lactate 6 4 
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Toate acestea sunt prezente la festivaluri și târguri judeţene, naționale, dar și internaţionale, unde 

producătorii se întâlnesc față în față cu clienții și reușesc astfel să promoveze tradiţiile culinare din zona de 

unde provin dar şi calitatea certificată de eticheta de produs tradiţional atestat. 

La categoria băuturi, în judeţul Alba sunt înregistrate în CPAC 9 produse, care cuprind atât produse cu 

Indicatie Geografică (IG) - Vinars Târnave, cât şi vinuri cu denumire de soi Varietal (8 produse). Acestea din 

urmă provin cu precădere din Podgoria Târnave (Cramele Jidvei), Podgoria Aiud (Ciumbrud), zonă viticolă 

recunoscută, cu o îndelungată tradiţie în cultivarea strugurilor şi nu în ultimul rând din Podgoria Alba Iulia 

(Crama Ţelna). 

Vin cu denumire de soi Varietal  Indicație Geografică(I.G.)  

Cramele Jidvei Jidvei  

 

 

Vinars Târnave 

Crama Ţelna Ţelna 

Domeniul Ciumbrud  

Aiud- Ciumbrud Pivniţa Savu  

Pivniţa Sallai 

Crama Plebanos   

Aiud 
Crama Papp Peter 

Pivniţa Takacs 

 

 

 

 

 

 

12.11 Cadastrul - Informaţii generale  
 

 

Cadastrul este un sistem complex şi dinamic de evidenţă tehnică, economică şi juridică a resurselor, ce 

constituie baza gestionării tuturor bunurilor imobiliare (pământ, ape, păduri, construcţii etc.) care stă la baza 

dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului. 

Evidenţa resurselor, prin programul de cadastru, a devenit o necesitate determinată de procesul tehnologic 

extraordinar al societăţii umane contemporane, de schimbările sociale, economice şi politice deosebite care 

au loc, de fenomenul globalizării, toate cu implicaţii asupra mediului înconjurător. 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) este reglementat de Legea nr. 

7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi de HG nr. 294/2015. 

Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv 

înregistrarea sistematică a imobilelor în UAT-urile situate în mediul urban și rural. 
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Scopul PNCCF 

 înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru şi carte 

funciară 

 realizarea planului cadastral 

 deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale 

 

Beneficiile implementării PNCCF: 

• realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare 

• siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare 

• clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private 

• finalizarea înregistrării terenurilor agricole (2020), pentru a se asigura implementarea schemelor de 

plăți în agricultură 

• deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România (2023) 

PNCCF se finanțează din: 

 Veniturile proprii ale ANCPI 

 Fonduri externe nerambursabile (POR 2014-2020, Axa 11) 

 Bugetele locale ale primăriilor 

PNCCF se derulează la nivelul întregului UAT sau la nivel de sector cadastral, astfel: 

 prin lucrări contractate de către ANCPI/primării, care asigură derularea lucrărilor: 

o la nivelul întregului UAT 

o la nivelul sectorului cadastral extravilan, care poate cuprinde și proprietăți din intravilan, prin 

finanțarea de către ANCPI a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare 

sistematică 

 prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul major inclus în Axa prioritară 11 

din POR 2014-2020, denumit “Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în 

cadastru şi cartea funciară”, aprobat de Comisia Europeană în anul 2018 și implementat de ANCPI în 
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parteneriat cu instituțiile subordonate, care va asigura înregistrarea gratuită pentru cetățeni în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară a tuturor proprietăților din 660 UAT -uri din mediul rural cu o 

suprafață totală de 5.758.314 ha. 

 

Stadiul  PNCCF 

Din totalul de 3.181 UAT-uri din România, până la data de 30.10.2020 au fost finalizate lucrări de 

înregistrare sistematică în 96 UAT-uri în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală 

aferentă de 2.387.007,96 ha. În anul 2020 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în17 UAT-uri 

în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, cu o suprafață totală aferentă de 608.466,71 ha. 

La data de 30.10.2020 erau în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 2.004 UAT-uri, cu o suprafață 

estimată de 4.626.441,45 ha. 

 

Finanțarea multianuală de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de UAT-uri la 

nivelul sectorului cadastral, precum și contractarea și monitorizarea continuă a lucrărilor derulate la nivelul 

întregului UAT, a contribuit la sprijinirea agriculturii, infrastructurii și economiei în general.  

Această contribuție este semnificativă, deoarece primăriile au obligația să includă în sectoarele cadastrale ce 

fac obiectul înregistrării sistematice:  

 terenuri agricole care fac obiectul plăților prin APIA; 

 terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice – 

stâlpi LEA, rețele de transport gaz etc.). 

 

Vă prezentăm mai jos lista unităţilor administrativ-teritoriale din mediul rural al judeţului Alba care au 

demarat sau au finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale conform art. 11 alin. (1) 

Legea 7/1996, beneficiind de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii, în cadrul Axei 

prioritare 11 a Programului Operaţional Regional 2014-2020. 

Din totalul UAT-urilor (67), 6 UAT-uri au finalizat cadastrarea (cf. listei de mai jos), celelalte sunt în curs de 

cadastrare şi sunt distribuite astfel: 15 UAT-uri în Zona Mureşului, 20 UAT-uri în Zona Munţilor Apuseni, 13 

UAT-uri în Zona Podişul Secaşelor şi Valea Cugirului şi 10 UAT-uri în Zona Târnavelor. 
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Zona Mureşului Zona Munţilor 

Apuseni 

Zona Pod. Secaşelor 

şi Valea Cugirului 

Zona Târnavelor 

Berghin Albac Blandiana Bucerdea Grânoasă 

Cricău Almaşu Mare Câlnic Cenade 

Fărău Arieşeni Ceru Băcăinţi Cergău 

Galda de Jos Avram Iancu Cut Cetatea de Baltă 

Hopârta Bistra Doştat Crăciunelu de Jos 

Ighiu** Bucium Gârbova Jidvei 

Livezile Ciuruleasa Ohaba Lopadea Nouă 

Lunca Mureşului Gârda de Sus Pianu Sâncel 

Meteş Întregalde Roşia de Secaş Şona 

Mihalţ Mogoş Săliştea Valea Lungă 

Miraslău Lupşa  Săsciori  

Noşlac Ocoliş Şibot  

Râmeţ Poiana Vadului* Şugag  

Rădeşti** Ponor Daia Română - 

finalizat 

 

Rimetea Poşaga Şpring - finalizat  

Stremţ Roşia Montană Vinţu de Jos - 

finalizat 

 

Unirea Sălciua   

Ciugud - finalizat Scărişoara   

Sântimbru - 

finalizat 

Sohodol   

 Vadu Moţilor   

 Vidra   

 Horea - finalizat   

*   Contractat UAT integral 

** Înregistrat integral 
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Lucrări finalizate 

    Sursa: www.ancpi.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ancpi.ro/
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13. Susținerea și promovarea spațiului rural 
 

13.1. Infrastructura de sprijin pentru mediul rural 
 

Clustere         

 mAgro - ”Digital Innovation HUB” în domeniul 

creșterii      animalelor 

 Agrofood Regional Cluster  

 Agro Transilvania Cluster – Agro-Food-Ind Napoca 

Centre de cercetare științifică  

 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj 

13.1.1. Asociații și instituții de sprijin pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
 

a. Dezvoltarea mediului de afaceri 

 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba 

 Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Alba 

 Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Alba –Blaj 

 Asociaţia Patronală Munţii Apuseni 

 Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural, filiala Alba 
 

b. Finanţări  

 

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba  

 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 

 Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia 

 Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
 

c. Grupuri de acţiune locală 

 Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu 

 Grupul de Acţiune Locală Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare  

 Grupul de Acţiune Locală Valea Mureşului - Valea Ampoiului 

 Grupul de Acţiune Locală Pe Mureş şi Pe Târnave 

 Grupul de Acţiune Locală Drumul Iancului 

 Grupul de Acţiune Locală Arieşul Mare 

 

 FLAG Bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora 



138 
 

 

 

d. Asociaţii profesionale 

 Asociația Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba 

 Asociaţia Crescătorilor de Ovine din judeţul Alba 

 Asociația Producătorilor de Produse Tradiţionale, Ecologice şi de Casă ,,Alba Transilvania” 

 Asociaţia Ţara Vinului 

 Asociația Amicii rozelor, filiala judeţeană Alba 

 Asociația Crescătorilor de Albine din România, filiala judeţeană Alba  

 Asociația Crescătorilor de Suine din judeţul Alba 

 Uniunea Judeţeană a Producătorilor Agricoli Alba 

e. Dezvoltarea durabilă comunitară 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă Alba Iulia – AIDA 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba de Jos 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Blaj-Alba 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Apa Alba 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Salubris Alba 

 Asociația de Dezvoltare Socio-Economică Alba 

 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Munţii Şureanu” 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” 

13.1.2. Instituţii financiar-bancare 
 

 Alpha Bank 

 Agricover Credit IFN 

 Banca Comercială Română  

 Banca Românească 

 Banca Transilvania 

 BRD Groupe Societe Generale: 

 CEC Bank  

 Crédit Agricole Romania 

 Credit Europe Bank 

 First Bank 

 Garanti Bank 

 Idea Bank 

 ING Bank 

 Libra Internet Bank 

 OTP Bank 

 Patria Bank 

 Raiffeisen Bank 

 UniCredit Bank 

 

 

 

 Fondul Național pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii 

 Fondul de Garantare a Creditului Rural 
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V. Analiza SWOT a situaţiei mediului rural din judeţul Alba 

Puncte tari Puncte slabe 

1. Așezare geografică și accesibilitate 

 Poziționare geografică avantajoasă 

 Posibilități de accesare rutieră din și spre toate 

regiunile țării (DN, autostrazi) 

 Accesibilitate feroviară electrificată dezvoltată 

 Accesibilitate la transport aerian (Cluj Napoca, 

Sibiu, Tg. Mureș) 

 

2. Infrastructura si utilități publice 

 Rețea rutieră și de transport dezvoltată 

 Rețele de apă potabilă și canalizare funcționale 

(în execuție) 

 Rețele de alimentare cu energie electrică și 

gaze naturale funcționale 

 Rețea de comunicații bine dezvoltată 

 Terenuri disponibile pentru investiții în mediul 

rural 

 Infrastructura educațională, socială, culturală și 

sportivă funcționale 

 

3. Resurse naturale 

 Resurse naturale importante, variate și 

calitative 

 Potențial hidroenergetic ridicat al râurilor din 

județ 

 Prelucrarea lemnului primară și superioară 

 Disponibilitatea resurselor naturale 

neregenerabile 

 Relief carstic al județului variat 

 

4. Mediu 

 Cursuri de apă nepoluate și numeroase 

 Suprafețe considerabile de păduri și vegetație 

forestieră 

 Rezervații naturale bine administrate și 

gestionate 

 

5. Turism 

 Resurse turistice naturale și antropice 

 Rezervații naturale de interes național, local, 

monumente ale naturii, zone protejate, Parcul 

Natural Apuseni 

 Condiții pentru activități montane  

 Patrimoniu istoric și cultural valoros 

 Conservarea tradițiilor, datini și obiceiuri 

folclorice (manifestări culturale, folclorice și 

festivaluri) 

 Evenimente turistice, culturale 

1. Demografie şi forţă de muncă 

 Scăderea populației şi accentuarea 

fenomenului de îmbătrânire a populaţiei 

rurale 

 Migraţia externă şi internă a populaţiei active 

rurale, inclusiv a familiilor acestora 

 Oferte de locuri de muncă reduse şi 

neatractive ca remuneraţie în mediul rural 

 

2.  Infrastructură și servicii publice 

                   Cu precădere în zona montană 

 Stare tehnică ce necesită modernizări a 

drumurilor naţionale, județene și comunale 

 Pondere scăzută a asfaltării în reţeaua 

rutieră rurală: drumuri comunale, vicinale, 

agricole şi forestiere  

 Drumuri de acces greu practicabile în 

condiţii meteo nefavorabile 

 Rețele de distribuţie apă potabilă 

insuficiente, conducte cu grad ridicat de 

uzură  

 Reţele de canalizare, stații de epurare şi 

fose septice insuficiente, degradate sau 

neconforme  

 Rețea de alimentare cu gaze naturale  

inexistentă (M. Apuseni) şi grad de 

deservire redus per ansamblu 

 Acces redus la servicii medicale a 

populaţiei din zone izolate (personal 

medical insuficient, absenţa centrelor 

medicale de permanenţă) 

 Zone rurale fără acoperire a serviciilor de 

telefonie mobilă şi o radiotelefonie deficitară  

 Infrastructură educaţională care necesită 

modernizări/reabilitări/conservare  

 Dotări insuficiente pentru procesul de 

învăţământ (internate, tabere şcolare, 

laboratoare, ateliere) 

 Infrastructură de sănătate care necesită 

reabilitare/construcţie şi deficit de personal 

medical 

 Servicii sociale deficitare în mediul rural 

 Grad redus de colectare selectivă a deşeurilor 

 Nivel scăzut de producere şi utilizare a 

resurselor regenerabile de energie în 

gospodării şi unităţi productive 

 Infrastructură culturală deficitară şi 
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 Expoziții etnografice, colecții și muzee 

 Structuri de primire turistică 

 

6. Agricultură și silvicultură 

 Suprafețe agricole importante și de calitate 

 Efective importante de animale domestice și 

tradiții de creștere a acestora 

 Soluri propice pentru pepiniere pomicole și 

floricultură 

 Podgorii renumite cu tradiții în viticultură 

 Condiții pedologice și climatologice propice 

agriculturii în zona de șes și deluroasă 

 Structuri asociative în sectorul zootehnic, 

vegetal, horticol și alimentar 

 Existența cooperativelor agricole 

  

 
 

nemodernizată: instituţii de spectacole şi 

concerte, muzee, expoziţii etnografice, case 

memoriale, tabere culturale 

 

3.  Mediul economic 

 Diversificare şi sustenabilitate scăzută a 

activităţilor economice rurale 

 Şomaj ridicat în localităţile rurale ce furnizau 

forţă de muncă pentru industria restructurată a 

polilor de dezvoltare: Aiud, Cugir, Ocna 

Mureş, Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni  

 

4.  Agricultură şi silvicultură 

 Reticență în asociere a deţinătorilor de 

terenuri şi a producătorilor 

 Reţele insuficiente de colectare/depozitare a 

produselor agricole, legumelor şi a fructelor 

 Centre locale insuficiente de procesare a 

produselor agricole, fructelor şi fructelor de 

pădure 

 Reţele insuficiente de colectare a laptelui – 

chiar inexistente în zonele montane  

 Exploatare nesustenabilă a pădurilor 

Oportunităţi Ameninţări 

 

 Surse de finanţare europene nerambursabile 

destinate dezvoltării rurale, inclusiv subvenţii 

 Surse de finanţare guvernamentale 

nerambursabile, inclusiv subvenţii 

 Acces liber şi facilitarea comerţului comunitar 

spre statele membre ale UE şi nu numai 

 Sisteme de creditare bancare destinate 

afacerilor în mediul rural  

 Relocarea activităţilor industriale din urban 

spre rural 

 Construcţia autostrăzilor şi a căii ferate de 

mare viteză – viitoare coridoare europene, 

rutiere şi de transport feroviar 

 Creşterea suprafeţelor împădurite (terenurile 

slab productive şi cele afectate de eroziune, 

alunecări de teren) 

 Dezvoltarea energiilor alternative, a 

materialelor regenerabile şi a reciclării 

deşeurilor 

 Dezvoltarea brandurilor locale, a produselor 

agricole şi alimentare ecologice, atestate  

 Asocierea producătorilor şi parteneriatele 

public-private benefice pentru proiectele 

comune de dezvoltare economică şi rurală 

 Trend crescător al practicării agroturismului, 

turismului montan, ecologic şi cultural 

 

 Criza economică generată de Coronavirus  

 Depopularea accentuată a satelor şi proces rapid 

de îmbătrânire demografică 

 Concurenţa produselor din import, similare şi 

susţinute financiar de ţările exportatoare 

 Poluarea mediului înconjurător 

 Degradarea mediului prin exploatarea intensivă a 

resurselor naturale (păduri, resurse minerale)  

 Investiţii non-agricole reduse în mediul rural 
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VI. Viziune strategică de dezvoltare, misiune şi direcţii de acţiune 
 

1. VIZIUNE  

Mediul rural al județului Alba are două valențe esențiale, recunoscute de-a lungul timpului și păstrate până 

astăzi și anume natura și cultura.  

Rolul principal în dezvoltarea societății rurale autentice l-a deținut valorificarea bogățiilor oferite de natură 

într-o relație de respect și prețuire pentru acestea, bazată pe valori culturale și morale îmbogățite și lăsate 

moștenire de-a lungul timpului. 

Viziunea de dezvoltare a spațiului rural al județului Alba constă în îmbunătățirea standardului de viață, a 

infrastructurii și serviciilor de bază, diversificarea activităților economice, un nivel de trai ridicat prin 

valorificarea superioară a resurselor oferite de patrimoniu natural și cultural, asigurând, în acelaș timp, 

conservarea și protecția moștenirii cultural-istorice și ecologice. 

2. MISIUNE 

 

Dezvoltarea socio-economică și culturală a mediului rural al județului Alba trebuie realizată prin 

conștientizarea de către pricipalii actori ai mediului public și privat de nivel local, regional și național a 

importanței pe care aceasta o are pentru societate, impunându-se dezvoltarea de colaborări și parteneriate 

între instituții și autorități, societate civilă și mediul privat, pentru susținerea unei dezvoltări durabile a 

mediului rural județean. 

În acest context, inițiativa Consiliului Județean de a elabora și adopta direcții clare de acțiune pe termen 

mediu și lung prin Strategia de dezvoltare rurală a județului Alba, va stabili cadrul general de aliniere la 

standardele europene privind calitatea vieții în spațiul rural, prin revigorarea în condiții modern a modului 

traditional de conviețuire a societății rurale din Alba, prin protecția și conservarea patrimoniului rural.  
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3. DIRECŢII DE ACŢIUNE 

 

D1. Asigurarea accesibilităţii, echiparea cu utilităţi şi servicii publice de interes general, în condiţii de 

protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor cu scopul creşterii atractivităţii şi funcţionalităţii 

teritoriului rural  

Obiective /Activitate Responsabili/ 

parteneri 

Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Observaţii 

O1. Rețele de transport moderne   

1. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

judeţene:  

- reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de drumuri judeţene 

CJ Alba  

UAT-uri 

Bugete 

locale 

Fonduri 

nerambur

sabile şi 

naţionale 

2021-2027 Corelare cu 

Strategia 

Judeţeană de 

Drumuri  

2. Corelarea planurilor de modernizare 

/reabilitare a drumurilor judeţene şi locale 

(orăşeneşti şi comunale) după criteriul 

importanţei  socio-economice 

CJ Alba  2021-2027 Corelare cu 

Strategia 

Judeţeană de 

Drumuri  

3.  Corelarea serviciului de  transport public 

judeţean  cu dinamica socio-economică 

a comunităţilor locale; conectivitatea 

drumurilor judeţene cu reţeaua TNT 

CJ Alba  2021-2027 Corelare cu 

Strategia de 

Dezvoltare a 

Serviciilor de 

Transport Public 

Judeţean 

O2. Rețele de utilități şi servicii publice modernizate 

1. Îmbunătăţirea infrastructurii edilitare de 

bază: 

- investiţii de modernizare şi extindere 

a sistemului de alimentare cu apă şi 

canalizare, a infrastructurii de 

furnizare a curentului electric şi 

gazelor naturale; 

- extinderea şi modernizarea 

infrastructurii de colectare, procesare 

şi depozitare deşeuri; 

- investiţii de modernizare şi extindere 

a serviciilor publice (educație*, 

sănătate, social, cultural, etc) 

*Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

campusurilor liceelor cu profil tehnologic 

(inclusiv internate, cantine, ateliere și 

laboratoare școlare)  

CJ Alba  

UAT-uri 

APA CTTA 

Prestatori 

servicii 

utilităţi: apă, 

gaze, curent, 

deşeuri 

Bugete 

locale 

Fonduri 

nerambur

sabile şi 

naţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2027 Corelare cu 

Strategiile 

Județene privind 

domeniile 

respective  

2. Corelarea planurilor de investiţii publice 

după criteriul importanţei  socio-

economice a spaţiului rural 

CJ Alba  2021-2027 Prioritizarea în 

relație cu alte 

Strategii 
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D2. Resurse umane calificate şi active pe piaţa muncii care conduc la creşterea ratei ocupării, a calităţii şi 

productivităţii muncii în spațiul rural din judeţul Alba 

Obiectiv: Îmbunătăţirea comunicării între instituţii, autorităţi publice locale, companii, grupuri de 

producători, unităţi de învăţământ tehnologic, ONG-uri, privind sprijinirea formării profesionale iniţiale şi 

continue   

Obiective /Activitate Responsabili/ 

parteneri 

Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Observaţii 

O1. Facilitarea cooperării operatorilor economici cu unităţile de învăţământ tehnologic cu profil 

agricol 

1.  Realizarea parteneriatelor între  instituţii, 

autorităţi publice locale, companii, unităţi de 

învăţământ tehnologic în sprijinirea 

activităţilor de consiliere privind alegerea 

continuării studiilor în domeniul agricol, 

adresate elevilor şi părinţilor 

CJ Alba 

GAL-uri 

DADR 

ISJ, Licee 

specialitate 

CJRAE 

Op.economici 

Buget 

local 

2021-2027 Corelare cu 

Strategia 

judeţeană în 

domeniul 

educaţiei  şi 

formării 

profesionale VET 

2. Sprijinirea parteneriatelor între liceele 

agricole/școlile profesionale și agenții 

economici, pentru pregătirea tinerilor în 

funcție de necesarul de forță de muncă 

CJ Alba 

UAT-uri 

Op.economici 

ISJ, Licee de 

specialitate  

Buget 

local, 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027 Corelare cu 

Strategia 

judeţeană în 

domeniul 

educaţiei  şi 

formării 

profesionale VET 

3. Educaţia agricolă şi antreprenorială, 

elemente cheie în bunăstarea rurală 

(materiale de promovare a meseriilor şi 

liceelor tehnologice cu profil agricol) 

CJ Alba 

UAT-uri 

 

Buget 

local 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027 Corelare cu 

Strategia 

judeţeană în 

domeniul 

educaţiei  şi 

formării 

profesionale VET 

O2. Creșterea competitivităţii capitalului uman, a populatiei rurale, adaptarea la cerintele societatii 

actuale de ordin civic, cultural, educational 

1. Dezvoltarea resurselor umane prin 

programe de formare care includ soluții TIC 

(marketing, digitalizare etc,) 

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL-uri 

Instituţiii de 

profil, ONG- 

uri 

Buget 

local 

Fonduri 

nerambur

sabile  

2021-2027  

2. Campanii de educare, informare, 

constientizare privind turismul rural, 

ecologizarea spatiilor publice, protejarea 

patrimoniului şi păstrarea identităţii 

culturale locale 

 

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL-uri 

Instituţiii de 

profil, ONG- 

uri 

Buget 

local, 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027  
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D3. Creşterea vizibilităţii mediului rural al judeţului şi întărirea coeziunii teritoriale  

Strategia de dezvoltare rurală recunoaşte importanţa mediului economic şi a contribuţiei acestuia la creşterea 

competitivităţii şi atractivităţii judeţului Alba prin valorificarea potenţialului economic, social şi cultural, 

precum şi a oportunităţilor oferite de resursele naturale. 

Obiective /Activitate Responsabili/ 

parteneri 

Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Observaţii 

O1. Organizarea şi coordonarea activităţii de promovare economică a judeţului 

1. Constituirea/organizarea grupului de 

lucru și instruirea persoanelor implicate în 

promovarea spaţiului rural al judeţului  

CJ Alba  - 2021-2027  

2. Activarea parteneriatelor locale pentru 

promovare spaţiului rural: GAL uri, 

asociaţii de producători, asociaţii 

profesionale; construirea unor reţele locale 

de promovare 

CJ Alba Buget 

local,  

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027  

O2. Întocmirea de  baze de date privind dezvoltarea rurală a județului 

1. Inventarierea și întocmirea unor baze de 

date privind dezvoltarea rurală a 

județului  privind resursele, domeniile cu 

potențial de dezvoltare și agenţii 

economici din domeniul agricol, în 

colaborare cu partenerii locali, publici şi 

privaţi  

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL –uri  

DAJ Alba 

Producători 

agricoli 

- 2021-2027  

2. Colectarea şi gestionarea de informaţii 

privind situaţia demografică, forţa de 

muncă, populaţia şcolară, şomajul, 

formarea profesională, etc. 

CJ Alba 

UAT-uri 

Instituţiii de 

profil 

- 2021-2027  

O3. Realizarea de materiale de informare și promovare a spaţiului rural al judeţului Alba 

1. Elaborarea de broşuri/ mape/ machete/ 

postere/ videoclipuri/ scurt metraje/ 

documentare de promovare a spaţiului 

rural din judeţul Alba 

CJ Alba  Buget 

local 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027  

2. Asigurarea unui pachet de produse 

promoţionale (eşantioane din produse 

locale; artizanat, lemn, obiecte decorative, 

produse alimentare, etc) specifice 

judeţului Alba pentru a fi distribuite în 

diferite evenimente de promovare 

CJ Alba Buget 

local 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027  

O4. Creşterea consumului de produse agro-alimentare de provenienţă locală 

1. Constituirea unei reţele judeţene de 

producători de la nivelul fiecărui UAT 

din judeţ 

CJ Alba 

UAT-uri 

  

Bugete 

locale 

2021-2027  

2. Colectarea, depozitarea și procesarea: 

investiții în noi capacități de colectare, 

CJ Alba  

UAT-uri 

Bugete 

locale, 

2021-2027  
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depozitare (frigorifice) și procesare a 

produselor agricole (Alba Food Hub) 

GAL –uri  

DAJ Alba 

Producători 

agricoli 

Fonduri 

nerambur

sabile 

3. Dezvoltarea platformei de promovare 

(www.madeinalba.ro) pentru micii 

producători care să cuprindă datele culese 

din teritoriu şi reunite în baza de date; 

creşterea gradului de comercializare a 

produselor obţinute de aceştia 

CJ Alba 

GAL –uri  

DAJ Alba 

Producători 

agricoli 

Buget 

local, 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027  

4. Actualizarea bazei de date, a informaţiilor 

şi datelor fiecărui UAT privind 

producătorii locali 

CJ Alba 

UAT-uri 

Bugete 

locale 

2021-2027  

5. Organizarea şi participarea la evenimente  

de promovare a potenţialului local de 

dezvoltare pentru stimularea consumului 

de produse locale 

CJ Alba 

GAL –uri  

DAJ Alba 

UAT-uri 

Buget 

local, 

Fonduri 

nerambur

sabile 

2021-2027  

D4. Asigurarea unui climat favorabil la nivelul administrațiilor locale din județul Alba pentru mediul de 

afaceri  

Obiectiv Judeţul Alba – atractiv pentru mediul de afaceri, deschis iniţiativelor private care valorifică 

oportunităţile şi resursele locale  

Obiective /Activitate Responsabili/ 

parteneri 

Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Observaţii 

O1. Sprijinirea asociativității pentru producătorii agricoli 

1.Susținerea înființării grupurilor de 

producători și a asociațiilor profesionale 

pentru servicii conexe produselor 

agricole (colectare, depozitare, procesare, 

marketing, etc.) 
 

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL-uri 

DADR 

Grupuri de 

producători  

Bugete 

locale, 

Fonduri 

neramburs

abile 

2021-2027  

2. Promovarea și susținerea parteneriatelor 

între procesatori și producătorii agricoli 

înscriși în diferite forme specific care pot 

susține permanent aprovizionarea cu 

animale în viu sau produse agricole în 

vederea comercializării la un nivel ridicat 

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL-uri 

DADR 

Grupuri de 

producători 

Bugete 

locale, 

Fonduri 

neramburs

abile 

2021-2027  

3.Dezvoltarea activităţilor de consiliere a 

producătorilor agricoli privind avantajele 

asocierii, participării la târguri specifice, 

precum şi a unor metode eficiente de 

marketing  

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL-uri 

DADR 

Grupuri de 

producători 

Bugete 

locale, 

Fonduri 

neramburs

abile 

2021-2027  

4. Susținerea GAL-urilor în promovarea 

oportunităților oferite pentru dezvoltarea 

economiei rurale, cât și pentru 

constituirea și consolidarea grupurilor de 

producători. 

CJ Alba 

UAT-uri 

GAL-uri 

DADR 

Grupuri de 

producători 

Bugete 

locale, 

Fonduri 

neramburs

abile 

2021-2027  

 

http://www.madeinalba.ro/
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VII. IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA PLANULUI DE ACŢIUNE 

AL STRATEGIEI  
 

În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile și proiectele concrete de implementare. 

Fiecare proiect va conţine obiective concrete, planul activităţilor necesare, perioada de desfășurare, persoanele 

responsabile în proiect, partenerii implicaţi în realizarea proiectului și sursele de finanţare. 

Schema implementării  

     

MECANISME DE IMPLEMENTARE 

A. STRUCTURA  INTERINSTITUŢIONALĂ  

B. STRUCTURA DE RESURSE UMANE 

C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE  

 

A) STRUCTURA INTERINSTITUŢIONALĂ  

Schema de implementare interinstituţională 

 

Consiliul Judeţean Alba  

1. Asigură coordonarea implementării planului de măsuri prin desemnarea unei echipe de 

management; 
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2. Monitorizează implementarea;  

3. Evaluează implementarea;  

4. Revizuieşte planul de măsuri.  

Instituţii/organizaţii partenere 

1. Desemnează un responsabil din partea instituţiei care să facă parte din echipa de implementare 

a Strategiei;  

2. Participă la implementarea  activităţilor specifice alături de alţi parteneri; 

3. Coordonează implementarea anumitor activităţi, conform planului de acţiune; 

4. Raportează implementarea activităţilor pe care le coordonează; 

5. Participă la revizuirea planului de activităţi. 

 

B) STRUCTURA DE RESURSE UMANE –ECHIPA DE IMPLEMENTARE  

INTERINSTITUŢIONALĂ  

 Echipa de management a CJ Alba  

 Reprezentanţi instituţionali 

 

 

Componenţa echipei de implementare a STRATEGIEI DE DEZVOLTARE RURALĂ A JUDEŢULUI 

ALBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

CJ ALBA-ECHIPA DE MANAGEMENT  
 

1. MANAGER  
2. RESPONSABIL TEHNIC  
3. ECONOMIST  
4. JURIST 

 

REPREZENTANŢI AI PARTENERILOR  
 

1. MEDIUL DE BUSINESS 
2. GRUPURI DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) 
3. ASOCIAŢII PROFESIONALE 
4. PRODUCĂTORI 
5. FERMIERI  
6. APL 

 
 

 

 



148 
 

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE MANAGEMENT  

Manager 

 Constituirea şi coordonarea echipei de implementare; 

 Planificarea întâlnirilor de lucru; 

 Planificarea priorităţilor în implementarea planului de măsuri; 

 Analiza stadiului implementării planului de activităţi; 

 Întocmirea rapoartelor de progres. 

Responsabil tehnic  

 Asigură comunicarea între toate entităţile implicate în implementare conform planului de 

implementare;  

 Asigură întocmirea documentelor aferente întâlnirilor de lucru şi dezbaterilor organizate pe 

perioada implementării; 

 Asigură activitatea de secretariat aferentă implementării strategiei (corespondenţă, redactare 

documente, arhivare, etc). 

Responsabil economic 

 Asigură consultanţa financiară privind corelarea planului de măsuri cu soluţiile financiare 

propuse; 

 Corelarea priorităţilor acţiunilor din planul de activităţi cu bugetul instituţiei; 

 Fundamentarea bugetelor aferente activităţilor specifice instituţiei din Planul de acţiuni al 

Strategiei.  

Responsabil juridic 

 Asigură consultanţa juridică cu privire la aspectele juridice ce decurg din implementarea 

planului de acţiuni (încheierea unor acorduri interinstituţionale, asocieri, parteneriate, 

propuneri de modificări legislative). 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE  

 Reprezintă instituţia în cadrul activităţilor specifice; 

 Asigură comunicarea interinstituţională; 

 Participă, Organizează, Coordonează şi Implementează în cadrul instituţiei activităţi specifice.  

Activităţi conexe de pregatire a echipelor de management şi implementare  

 Desemnarea echipelor prin dispoziţie a conducerii instituţiei; 

 Formarea profesională a echipelor de management a strategiilor pe următoarele domenii: 

comunicare, elaborare instrumente de lucru pentru implementare şi monitorizare, utilizarea 

mijloacelor moderne de prezentare şi comunicare instituţională, coordonare şi colaborare 

interinstiţutională, planificare, prelucrare şi stocare date, întocmire baze de date specifice;  

 Metode de lucru: workshop, prezentare publică, dezbatere, comunicare.  
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C. PORTOFOLIUL DE METODE ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE 

Cuprinde totalitatea metodelor şi instrumentelor utilizate în vederea implementării Planului de acţiuni din 

cadrul Strategiei. 

Implementarea Planului de acţiuni se va realiza în etape, folosind ca metode de implementare: 

  

astfel: 

1. Comunicarea clară a obiectivelor/acţiunilor/rezultatelor urmărite a fi implementate, către membrii echipei 

de implementare/ consorţiului instituţional/publicului; 

2. Prioritizarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni şi realizarea unui Grafic anual al acţiunilor; 

3. Organizarea de întâlniri periodice de lucru a echipei de implementare; 

4. Stabilirea, pentru fiecare acţiune ce urmează a fi implementată, a obiectivelor, activităţilor, resurselor 

umane (grupul de lucru), financiare, materiale necesare pentru atingerea rezultatelor propuse;  

5. Organizarea de întâlniri punctuale cu actori din sistemul de sănătate, implicaţi în acţiunile propuse în 

Graficul anual al acţiunilor; 

6. Dezbaterea în cadrul întâlnirilor punctuale cu actori din sistemul de sănătate a problemelor legislative 

identificate, formularea şi transmiterea de propuneri legislative forurilor responsabile;  

7. Urmărirea calendarului de implementare a acţiunilor prioritare stabilite conform Graficului anual al 

acţiunilor; 

8. Analiza rezultatelor acţiunilor implementate conform Graficului anual al acţiunilor. 

În implementarea Planului de acţiuni din cadrul Strategiei vor fi utilizate ca instrumente: 

 

 instrumente administrative (de planificare, implementare, monitorizare, evaluare) – Grafic anual al 

acţiunilor, Fişa acţiunii, invitaţie de participare, agenda întâlnirii, prezentări materiale informative, listă 

participanţi, minută întâlnire, rapoarte de monitorizare, raport de evaluare, etc.  

 instrumente de comunicare (formale şi informale) – corespondenţă scrisă, prin email, comunicare directă, 

brainstorming, grup de lucru pe internet, prezentări Power Point, etc.  

 



150 
 

 

Monitorizare  

Monitorizarea implementării strategiei ca întreg și a actiunilor concrete urmărește realizarea obiectivelor în 

contextul acțiunilor/activităților propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea 

planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte, 

performanțele echipelor de implementare, etc. 

În cazul apariției de devieri de la planificare, a situațiilor de criză sau de forță majoră, modificări ale 

elementelor de precondiţie, apariția de reacții negative sau neașteptate din partea participanților la strategie 

sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acțiuni de ajustare – restructurare – alocări 

suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și raționale soluții de remediere și readucere a 

Strategiei sau proiectelor componente pe sensul de implementare prevăzut și, astfel, să se asigure realizarea 

impactului așteptat. 

Cine face monitorizarea? 

 Echipa de management instituţional prin intermediul Departamentului de planificare 

Ce monitorizează? 

 Activitatea echipei de implementare 

 Planul de acţiuni aferent Strategiei 

 Calitatea implementării 

 Gestiunea termenelor stabilite 

Cum? Prin ce mijloace? 

 Rapoarte de progres realizate de Echipa de implementare şi supervizate de Departamentul de 

planificare;  

 Întâlniri semestriale de analiză a stadiului implementării între Echipa de management 

instituţional şi echipa de implementare a Strategiei;  

 Participarea la activităţi organizate de echipa de implementare.  

Evaluare  

Evaluarea rezultatelor şi impactului implementării planului de acţiuni  

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce masură Strategia și proiectele componente și-au atins 

obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile și intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficiență, calitate 

și cantitate. 

Evaluarea se realizează la trei momente cheie: 

- Evaluarea anterioară începerii acțiunii: se evaluează impactul potențial al acțiunii și corectitudinea 

presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii. 

- Evaluarea intermediară a acțiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând cursul 

corect al acțiunii și rezultatele intermediare. 

- Evaluarea finală se realizează după finalizarea unei activităţi proiect, imediat sau/și după anumite perioade, 

pentru a analiza dacă au fost atinse rezultatele prevazute.  

Pentru realizarea monitorizării și evaluării, atât la nivel de strategie cât și la nivel de acțiune individuală, se 

pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie și indicatori de impact și de rezultat, la nivel de 

acțiuni concrete. 
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Metodologia de evaluare are la bază următoarele criterii:  

 gradul de realizare a indicatorilor cuprinşi în strategie; 

 eficienţa implementării acesteia; 

 impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor care au stat la baza 

Strategiei; 

 sustenabilitatea rezultatelor obţinute; 

 mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în implementarea priorităţilor 

strategiei; 

 eventualele efecte secundare neplanificate;  

 lecţiile învăţate din implementarea actualei strategii pentru exerciţiile de planificare viitoare.  
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