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CUVÂNT INTRODUCTIV
pentru Cetăţean, Comună şi Lumea înconjurătoare
Satul rămâne încă locul în care omul trăieşte alături de natură, visând la paradisul
pierdut. Credem ca niciunde nu există o mai bună înţelegere dintre „om şi natură” decât la
ţăran. El este cel care îşi corelează viaţa cu ritmul cotidian al naturii şi în el putem să găsim
modelul omului cu respect faţă de natură.
De-a lungul timpurilor omul a reuşit să prospere prin muncă şi cercetare, de multe ori
acţionând brutal, fără să ţină cont de urmări. Ştiinţa, cea care ne-a făcut capabili să
descoperim minunile lumii în care trăim, nu ne-a învăţat şi cum să le preţuim. Ne-am făcut
stăpâni pe comori create de natură şi lăsate nouă moştenire din generaţie în generaţie. Oare
suntem conştienţi de acest lucru? De câte ori ne trece prin minte că am putea ajunge zile
când pădurile vor fi doar nişte pajişti sărăcăcioase, când florile din jurul nostru vor fi înlocuite
de uscăciuni, când aerul pe care îl respirăm azi va fi atât de poluat că va trebui să
petrecem mai mult timp în casele sau birourile noastre?!
Bunăstarea şi dezvoltarea au un preţ pe care noi toţi trebuie să-l plătim, de multe ori
acesta depăşind puterea noastră de a-i face faţă. E timpul să ne uităm în jurul nostru, să
spunem că ne pasă, mai mult decât de la uşa propriei case şi până în strada pe care locuim.
Mai mult decât oricând, comunităţile sunt obligate să găsească modalităţi noi şi
creative pentru a face faţă presiunilor cu care se confruntă.
E vremea când putem spune comuna Noşlac este CASA noastră. De ce să nu facem
din ea o oază de curăţenie, linişte şi bunăstare ?
STĂ ÎN PUTEREA NOASTRĂ !
DEZVOLTAREA DURABILĂ reprezintă satisfacerea necesităţilor prezentului, fără a
se compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare.
Dezvoltarea durabilă îmbunătăţeşte calitatea vieţii oamenilor, în limitele funcţionării
sistemelor de menţinere a vieţii de pe planetă. Dezvoltarea durabilă este mai mult un proces
de schimbare decât un scop în sine; ea poate introduce noi viziuni asupra satelor noastre, dar
trebuie sa pornească de la interesele comunităţii locale.
DEZVOLTAREA REGIONALĂ constituie ansamblul politicilor autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor
şi programelor de dezvoltare sectorială pe arii geografice, constituite în “regiuni de
dezvoltare”, şi care beneficiază de sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene şi al altor instituţii
şi autorităţi naţionale şi internaţionale interesate.
Pornind de la definiţia Dezvoltării durabile şi a Dezvoltării regionale orice comunitate
rurală modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte
dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă
haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.
Proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un
cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. Planificarea strategică trebuie
însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, unui management strategic integrat
la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul
comunităţii.
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DEZVOLTAREA DURABILA a fost definită iniţial în 1987 în Raportul Comisiei
Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare a ONU, cunoscut sub numele de Raportul Brundtland:
,,Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabilă - de a garanta satisfacerea
necesităţilor actuale fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile necesităţi".
Noi abordări sunt necesare pentru a rezolva problemele prezentului şi pe cele ale
viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că există o profundă schimbare în
contextul rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca reacţia lor să fie cea potrivită sunt
foarte slabe.
Ideea acesteia s-a dezvoltat la întâlnirea de vârf a Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro
din 1992, în cadrul căreia a fost exprimată îngrijorarea cu privire la creşterea efectelor
negative pe care noi oamenii, conştient sau nu, le avem asupra planetei: încălzirea globală,
distrugerea habitatelor, diminuarea stratului de ozon, poluarea etc. De asemenea s-a subliniat
faptul că diferenţa dintre statele lumii cu privire la utilizarea resurselor naturale este în
continuă creştere, fapt care atrage deosebiri semnificative privind nivelul de trai al oamenilor
din întreaga lume.
În acest sens, ca un început al rezolvării problemelor sociale şi de mediu, conducătorii
statelor reuniţi la acea conferinţă au semnat o înţelegere cu privire la elaborarea unor strategii
noi care să asigure o dezvoltare durabilă a societăţii umane, numite generic AGENDA 21.
Agenda Locală 21 trebuie să stea la baza administraţiei locale, fiind procesul prin care
autorităţile locale lucrează în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii pentru a întocmi
planuri de acţiune realiste care să stea la baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei.
Agenda Locală 21 trebuie să propună un model de dezvoltare economică care să fie în deplin
acord cu rezolvarea problemelor sociale, precum şi cu exploatarea raţională a resurselor şi
protejarea mediului ambiant.
Noi credem că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei
acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este
de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea
de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. Pentru a nu da greş în
îndeplinirea acestei responsabilităţi istorice, am realizat acest document, Agenda Locală 21.
Planul local de Dezvoltare Durabilă al Comunei Noşlac, iar prin ceea ce el reprezintă,
comunitatea locală a devenit o verigă în cadrul dezvoltării regionale care promovează
conceptul de dezvoltare durabilă.
Numai împreună vom putea da cetăţenilor acestei comune posibilitatea de a-şi aduce
contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de
spus, acţionând unitar cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil
comunei noastre. Acest document este un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală
de a identifica şi de a adopta practici ale dezvoltării durabile.
Autorităţile locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare. Cheltuirea
banilor de la buget este restricţionată de diverse cerinţe. În majoritatea cazurilor, comunităţile
nu se pot aştepta la un ajutor substanţial de la autorităţi.
Opţiunile posibile pentru finanţarea proiectelor comunitare ar trebui să includă
colaborarea cu sectorul de afaceri, sectorul non-profit şi cu cetăţenii. De asemenea, cel puţin
pentru o perioadă, este valabil ajutorul financiar acordat de către Uniunea Europeană prin
programe specifice.
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Autorităţile naţionale sunt mult prea presate de problemele majore cu care România se
confruntă la ora actuală. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se concentra suficient asupra
problemelor ridicate de comunităţile locale.
O mare parte din problemele care erau până nu demult împinse spre nivelurile
superioare ale administraţiei rămân acum în sarcina autorităţilor locale. Acestea includ
probleme sociale, de mediu şi de dezvoltare economică.
Fără a neglija sprijinul pe care trebuie să-l primească de la autorităţile regionale şi
naţionale, comunităţile ar trebui să se bazeze în primul rând pe forţele proprii pentru a-şi
rezolva problemele.
Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să demonstreze că sunt
capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, eficacitatea şi eficienţa.
Reprezentanţii locali trebuie să se bucure de încrederea celor care i-au ales.
Comunităţile locale trebuie să identifice noi instrumente şi strategii pentru a determina
colaborarea între cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai diferitelor sectoare de activitate, în
vederea planificării viitorului comunităţii. Comunităţile care se plâng de lipsa unor soluţii la
problemele locale sunt de fapt incapabile să stabilească legături cu toate părţile interesate şi
să cadă de acord asupra unei abordări comune.
De asemenea, chiar în situaţia existenţei unor eşecuri, conlucrarea trebuie menţinută
şi reîntărită, în spiritul îmbunătăţirii continue.
Deşi unii cetăţeni sunt încă prea puţin informaţi cu privire la drepturile pe care le au, în
special în ceea ce priveşte informaţiile, tendinţele din ultimii ani ilustrează o tot mai mare
disipare a puterii în cadrul comunităţilor şi un tot mai mare interes al cetăţenilor pentru a se
implica în luarea deciziilor.
Toate aceste elemente modifică atât natura problemelor la nivel local, cât şi modul în
care sunt rezolvate acestea.
Conducătorii comunităţilor caracterizate printr-o mare diversitate trebuie să deţină
abilităţi foarte bune de comunicare şi de lucru cu oamenii.
În următoarea perioadă, pentru reprezentanţii locali provocarea va fi să se adapteze şi
să-şi adapteze comunităţile la noile condiţii. Nu va fi simplu să se schimbe modul tradiţional
de gândire, de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor. Printre altele, va fi necesară o
redefinire a succesului administraţiilor locale.
Trebuie recunoscut faptul că scopul principal nu este evitarea sau eliminarea unor
probleme. Nu există comunitate – fie ea mică sau mare, bogată sau săracă – lipsită de
probleme. Este prea mare diversitatea sarcinilor ce revin comunităţilor locale pentru a putea
spera la posibilitatea unei activităţi fără probleme.
Definiţia succesului unei comunităţi ar trebui să se bazeze pe mobilizarea resurselor
din toate sectoarele pentru a face faţă problemelor apărute.
Din păcate, foarte puţine comunităţi folosesc ideile de planificare sistematică şi de
colaborare cu toate părţile interesate atunci când se confruntă cu probleme dificile. Cinismul
şi înţepenirea, caracteristice unora dintre comunităţi, se vor risipi odată cu cunoaşterea,
introducerea şi aplicarea unor noi metode şi tehnici.
Aceste noi abordări pentru a face faţă problemelor pot reda încrederea comunităţilor în
propriile puteri şi în abilitatea de a efectua schimbări în bine.
Astfel, comunităţile pot demonstra că nu există probleme insurmontabile, dacă
autorităţile şi cetăţenii colaborează la rezolvarea lor.
Din parcurgerea lucrării, rezultă o abordare clară spre protecţia mediului, în care sunt
integrate elementele sociale şi cele economice.
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Explicaţia acestei abordări derivă din faptul că economia (producţia şi schimbul de
bunuri şi servicii) există numai în cadrul societăţilor umane. Societatea, în schimb, nu poate
exista în afara mediului.
Viitorul nostru, al copiilor noştri şi al CASEI noastre depinde de puterea noastră de a
ne găsi resurse interne morale şi materiale pentru a ne alinia lumii civilizate!
Strategia de dezvoltare durabilă a zonei rurale Noşlac
1.1. Concept de strategie de dezvoltare şi indicatorii de dezvoltare durabilă;
1.2. Necesitatea elaborării strategiei;
1.3. Obiectivele urmărite în cadrul strategiei;
1.4. Etapele realizării strategiei;
1.5. Analiza cadrului strategic.

1.1 Concept de strategie de dezvoltare şi indicatorii de dezvoltare durabilă
Strategia de dezvoltare durabilă este un ansamblu de procese participative care
permit progresul permanent in domeniul analizei, dezbaterii, consolidării capacităţilor, a
planificării şi mobilizării resurselor existente pe termen scurt, mediu si lung. Ea se constituie
intr-un sistem care serveşte la transpunerea în acţiuni concrete a alegerilor făcute, după
modalităţi realiste, eficace şi durabile.
Strategia de dezvoltare durabilă se bazează pe principii care presupun:
 identificarea realistă a rezultatelor scontate şi crearea instrumentelor necesare
implementării strategiei;
 strategia dezvoltării durabile este în fapt un sistem care trebuie să cuprindă
următoarele elemente;
 un cadru al organizării întâlnirilor regulate dintre partenerii implicaţi şi un instrument de
negociere la nivel naţional şi descentralizat permiţând stabilirea unei punţi între aceste
diferite nivele;
 viziune comună a dezvoltării durabile şi un ansamblu de obiective strategice;
 un ansamblu de mecanisme flexibile destinate atingerii obiectivelor fixate (sistem de
informare, mijloace de comunicare şi analiză, angajare la nivel internaţional,
dispozitive coordonate pentru integrarea diferitelor politici, mecanisme de evaluare);
 principii şi norme susceptibile a fi adoptate de către actorii implicaţi şi sectoarele
vizate;
 activităţi experimentale destinate favorizării, învăţării şi însuşirii obiectivelor strategiei
la nivel local;
 un secretariat sau alt tip de structură competentă pentru coordonarea acestor
mecanisme.
Strategia trebuie să includă de asemenea mecanisme de evaluare a punerii în
practică a strategiei. Pentru a cuantifica şi a avea o imagine corectă a dezvoltării durabile se
impune dezvoltarea unui sistem informaţional statistic în acest domeniu la toate nivelele
inclusiv cel local.
Abordarea unui sistem de indicatori care să ajute la monitorizarea dezvoltării durabile
a zonei trebuie să pornească de la obiectivele şi ţintele prevăzute în Strategia Judeţeană,
Regională şi Naţională şi documentele programatice adoptate la nivel naţional.
Aceşti indicatori trebuie sa fie consensuali şi să dea o imagine reprezentativă celor trei
dimensiuni a dezvoltării durabile: societate, economie şi mediu. În aceiaşi măsură, indicatorii
trebuie să fie clari, realişti şi viabili din punct de vedere statistic. Indicatorii trebuie să se
poată obţine în timp util şi să fie uşor de revizuit în vederea realizării lor.
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1.2 Necesitatea elaborării strategiei
Eficienţa actului managerial este condiţionată de evaluarea cât mai exactă a situaţiei
existente, fixarea de obiective realiste, identificarea măsurilor şi acţiunilor care permit
realizarea acestora, stabilirea priorităţilor, monitorizarea constantă a rezultatelor obţinute şi
actualizarea constantă a obiectivelor şi măsurilor.
Strategia este tocmai documentul care instituţionalizează această abordare şi care
trebuie să conducă spre eficientizarea activităţii Primarului şi a Consiliului Local.
Activitatea administraţiei publice şi a Instituţiei Primarului reprezintă în esenţa o
activitate antreprenorială de mare amploare. Gestiunea acestor fluxuri influenţează direct
starea economică şi socială şi şansele de dezvoltare a comunităţii.
Din aceste raţiuni orice act de eficientizare managerială devine o preocupare
constantă şi o obligaţie a Primarului şi Consiliului Local.
De ce o strategie de dezvoltare durabilă ?
Dezvoltarea durabilă nu este o reglementare arbitrară ci un model concret, realist,
profesionist şi eficient de abordare a problemelor pe care le au colectivităţile locale. Pe lângă
eficienţă se adaugă responsabilitatea pentru generaţiile viitoare.
Din perspectiva consecinţelor pe care le are în timp orice acţiune prezentă,
dezvoltarea nu poate fi gândită decât ca o abordare globală, integrată a problemelor. Spaţiul,
resursele naturale şi umane apar ca valori limitate, fragile, interdependente şi ca urmare ele
trebuie protejate şi reînnoite constant, ele trebuie exploatate în comun (zonal, regional).
Dezvoltarea, prin urmare este singura perspectivă de abordare realistă adică responsabilă şi
eficientă.
Obiectivele definite in strategie şi realizarea lor vor avea un impact pozitiv asupra
societăţii în ansamblul ei şi în ultimă instanţă asupra fiecărui individ sau agent economic.
Impactul este indirect deoarece Consiliul Local nu creează condiţiile pentru ca fiecare să facă,
ci să-şi facă.
Rolul administraţiei publice este să creeze cadrul, să reglementeze, să stimuleze şi să
sprijine dezvoltarea.

1.3 Obiectivele urmărite în cadrul strategiei
Scopul general al strategiei decurge din rolul pe care administraţia publică locală îl
poate juca la nivelul gestiunii comunei, acela de a coordona toate acţiunile publice şi private
iniţiate în dezvoltarea acesteia.

1.4 Etapele realizării strategiei












Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei;
Analiza situaţiei actuale;
Filozofia şi viziunea pentru viitor;
Identificarea resurselor comunităţii;
Identificarea problemelor şi a cauzelor care le generează;
Formularea obiectivelor;
Stabilirea priorităţilor;
Implementarea planului de acţiune, crearea programelor;
Implementarea şi monitorizarea planului;
Evaluarea planului, feed-back;
Îmbunătăţirea continuă a strategiei.
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1.5 Analiza cadrului strategic
Analiza cadrului strategic identifică priorităţile stabilite la nivelurile: naţional, regional şi
judeţean. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile
respective o au asupra comunei Noşlac.
Cadrul strategic identifică priorităţile stabilite pe perioade de programare.
NIVEL NAŢIONAL
Strategia adoptată în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare se înscrie pe un număr de
7 direcţii:
 Dezvoltarea sectorului productiv şi a serviciilor conexe, întărirea competitivităţii
activităţilor economice şi promovarea sectorului privat;
 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii;
 Întărirea potenţialului resurselor umane, a capacităţii forţei de muncă de a se adapta la
cerinţele pieţei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale;
 Sprijinirea agriculturii şi a dezvoltării rurale;
 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
 Stimularea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, inovării, comunicaţiilor,
tehnologiei informaţiei şi crearea societăţii informaţionale;
 Îmbunătăţirea structurii economice a Regiunilor, sprijinirea dezvoltării regionale
echilibrate şi durabile.
Teritoriul României este împărţit în 8 regiuni, reprezentând arii care corespund unor
grupuri de judeţe, fără a fi însă unităţi teritorial – administrative, formate în urma liberei lor
asocieri şi bazate pe o înţelegere semnată de reprezentanţii Consiliilor Judeţene respective.
Aceste 8 regiuni constituie cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare
regională.
Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt următoarele:
REGIUNEA DE
DEZVOLTARE

JUDEŢELE COMPONENTE ALE REGIUNII

1 – NORD EST

Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vaslui

2 – SUD EST

Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea

3 – SUD MUNTENIA

Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman

4 – SUD VEST OLTENIA

Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea

5 – VEST

Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş

6 – NORD VEST

Bihor, Bistriţa – Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare

7 – CENTRU

Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mureş

8 – BUCUREŞTI ILFOV

Bucureşti, Ilfov
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NIVEL REGIONAL
Obiectivele Planului de Dezvoltare Regional sunt:
Dezvoltarea unor produse de marcă regionale şi promovarea ofertei specifice a Regiunii;
Asigurarea suportului de infrastructuri pentru dezvoltare durabilă;
Integrarea socio-economică a grupurilor şi comunităţilor dezavantajate;
Reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată;
Promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi formare continuă.
Direcţiile prioritare sunt următoarele:
Modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală;
Dezvoltarea sectorului productiv, creşterea competitivităţii afacerilor şi promovarea
sectorului privat;
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
Sprijinirea cercetării, IT şi inovării tehnologice, crearea societăţii informaţionale;
Creşterea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor
sociale;
Protejarea şi ameliorarea calităţii mediului.

Cea mai mare parte a resurselor va fi dedicată investiţiilor în infrastructură, în special
în infrastructura de transport, considerată a fi cheia integrării României pe pieţele mondiale şi
o condiţie de bază pentru atragerea investiţiilor private.
Dezvoltarea economiei rurale şi a sectorului primar va reprezenta a doua prioritate din
punct de vedere al concentrării resurselor. Dat fiind procentul ridicat al populaţiei ocupate în
domeniul agricol – peste 40% din totalul persoanelor ocupate lucrează în agricultură,
producând mai puţin de 15% din valoarea adăugată totală – dezvoltarea agriculturii
reprezintă o problemă majoră pentru dezvoltarea întregii ţări.
Resursele dedicate creşterii competitivităţii sectorului productiv vor fi relativ limitate,
deoarece aici Statul are mai mult un rol de sprijin asigurând un nivel minim de sprijin al IMMurilor inovative.
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PREZENTARE GEOGRAFICĂ
Comuna Noşlac - (265 m altitudine absolută) se încadrează în 46040’48” latitudine
nordică şi 23093’30” longitudine estică şi este situată în estul Culuarului Mureşului, la
confluenţa dintre Mureş şi Arieş , în partea de nord-est a judeţului Alba. Este amplasată în
bazinul hidrografic al Mureşului, pe cursul râului Mureş. Morfostructural este delimitat la nordvest de dealurile piemontane ale Trascăului de care este despărţit prin sectorul de culuar şi
Podişul Târnavelor la sud-est.
Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4835 ha, ceea ce reprezintă 0,76% din
suprafaţa judeţului.
Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Noşlac sunt:
în Sud
- comuna Fărău;
în Vest
- oraşul Ocna Mureş;
în Nord
- comuna Lunca Mureş şi comuna Cheţani din Jud.Mureş;
în Est
- oraşul Luduş şi comuna Aţintiş din judeţul Mureş.
Arealul teritoriului comunei este alcătuit din 6 localităţi: Noşlac - reşedinţa
comunei, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea Ciuciului.
Localitatea Noşlac (reşedinţa de comună) este localitate de rangul IV, iar celelalte
localităţi componente sunt de rangul V, conform Legii nr. 315/2001 privind aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV - reţeaua de localităţi.
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Localitatea Noşlac (reşedinţa de comună) este localitate de rangul IV, iar celelalte
localităţi componente sunt de rangul V, conform Legii nr.315/2001 privind aprobarea Planului
de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV - reţeaua de localităţi.
Localitatea Noşlac, se află la o distanţă de aproximativ 52 km de municipiul Alba Iulia
reşedinţa judeţului. Cea mai apropiată localitate urbană este oraşul Ocna Mureş, situat la 7
km. Căile de comunicaţii care străbat comuna Noşlac sunt drumuri judeţene, drumuri
comunale si drumuri vicinale.
Reţeaua rutieră a comunei Noşlac însumează la nivelul anului 2014, o lungime totală
de 24,6 km, structurată astfel:
- drumuri judeţene 15,3 km;
- drumuri comunale 9,3 km;
La nivelul comunei, drumul judeţean DJ107G străbate 5 sate: Noşlac, Căptălan,
Copand, Stâna de Mureş, Găbud şi face legătura cu judeţul Mureş până în oraşul Luduş.

Teritoriul administrativ al comunei Noşlac

VALORI ISTORICE ŞI CULTURALE
Prezenţa umană, în zona Noşlacului de astăzi
Urmele prezenţei umane în zona comunei Noşlac sunt confirmate de către
descoperirile arheologice ce datează din neolitic şi aparţin culturilor: de Criş, Turdaş şi
Petreşti. Perioada de trecere la epoca bronzului este atestată de descoperiri aparţinând
culturii Coţofeni. Descoperiri aparţinând epocii fierului efectuate confirmă existenţa unor
comunităţi umane aşezate pe terasele Mureşului.
Descoperirile arheologice au scos la iveală obiecte din epoca romană, suprapusă de o
aşezare dacică. De asemenea în timp s-au descoperit aşezări feudale începând cu secolele
13
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IV-V. Descoperiri monetare sunt în localitatea Căptălan o monedă dacică. Tot de aici sunt
semnalate şi descoperiri monetare romane;
REPERE ÎN EVOLUŢIA SPAŢIALĂ.
CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI ŞI A LOCALITĂŢILOR
Aşezare spaţială
Comuna Noşlac este aşzată în bazinul mijlociu al râului Mureş pe malul stâng al
acestuia, la confluenţa dintre culuarul Mureşului şi lunca Arieşului. Faţă de centrele urbane
importante ale regiunii, Noşlacul se găseşte la distanţe relativ egale atât faţă de Aiud (27 km)
cât şi faţă de Turda (33 km).
Deşi în prezent nu este situată pe nici una dintre culuarele de transport ale regiunii, pe
teritoriul comunei, prin localitatea Stâna de Mureş (Ciuci) trecea drumul de ţară care legă
Sibiul de Turda, prin Blaj şi drumul spre Târgu Mureş, ce urcă pe malul stâng al râului. Astăzi
satele comunei sunt legate la reţelele de transport auto şi feroviare ale zonei prin DJ 107 G, şi
DJ 107 D în punctele Unirea şi Luduş.
Geografic şi morfologic, Noşlacul este situat la contactul dintre Podişul Târnavei şi
lunca râului Mureş, într-o microdepresiune, dominată de înălţimile dealurilor Târnavei Mici şi
străbătută de câteva cursuri torenţiale.
Localizare
Satul Noşlac este aşezat pe una din terasele joase de pe malul stâng al Mureşului, la
câţiva kilometric aval de oraşul Ocna Mureş, în apropiere de vărsarea Văii Şumughiului
(Fărăului) în Mureş. Satul este foarte apropiat de un alt sat al comunei, apărut mai târziu pe
harta istoriei locale, satul Căptălan, de care îl desaparte doar un torent de versant.
Satul Copand este aşezat pe o tersă de pe malul stâng al Mureşului, între satele
Căptălan (Valea Căptălanului) şi Stâna de Mureş, la poalele “Dealul Viilor” şi “Groape”.
Satul Găbud este situat aproape de culmea Dealurilor Târnavei Mici, pe cursul superior
al unei mici văi ce coboară dinspre acestă culme spre nod, către Mureş.
Satul Ciuci (Stâna de Mureş) este situat pe malul opus locului de confluenţă dintre
Râul Mureş şi Arieş (Râul Arieş se varsă în râul Mureş în dreptul unei reşedinţe nobiliare şi a
unui sat numit Ciuci).
Satul Valea Cuciului este aşezat la sud de Stâna de Mureş, pe Valea Ciuciului, sub
Pădurea Leurzii.
Locuitorii comunei Noşlac, prin truda şi contribuţia individuală sau colectivă,
determinate de conştiinţa spirituală a românilor, au construit şi înzestrat bisericile cu
numeroase cărţi vechi, şi icoane pe sticlă sau lemn de o certă valoare patrimonială. O parte
din acestea împodobesc încă interiorul bisericilor din comună, ca veritabile valori de cultură
spirituală a spaţiului transilvănean. Putem aprecia existenţa unui patrimoniu cultural şi
etnografic valoros.
 Biserica reformată din satul Noşlac, datând din sec. XV, cu modificări în sec XVIII. Cod
LMI AB-II-m-B-00254
 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Nolac, datând din sec. al XVIII-lea. Cod
LMI AB-II-m-B-00255;
 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Copand, datând din sec. al XVIII-lea,
strămutată în 1856. Cod LMI AB-II-m-B-00210;
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 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Găbud, ridicată în 1776 în satul Gheja şi
transferată în satul Găbud la 1874, când a fost ridicată şi clopotniţa de lemn. Cod LMI
AB-II-m-B-00221.
Alături de acestea mai putem aminti bisericile reformate din satele Copand şi Stâna de
Mureş şi biserica ortodoxă din satul Căptălan. Trebuie menţionate pentru importanţa locală şi
rolul jucat în viaţa comunităţilot cărora le aparţin, vechile şcoli din Stâna de Mureş şi Copand.
Comuna Noşlac este păstrătoarea unui valoros tezaur etno-folcloric, vizibile atât în structura
costumului popular femeiesc şi bărbătesc, în obiceiurile de nuntă şi botez, momente ale
anului, sărbătorile de iarnă şi anul nou, a celor de priveghi şi înmormântare, cât şi în
cântecele lor.
Evenimente locale: - „Roadele toamnei la Noşlac”, - organizată în a doua parte a lunii
septembrie, ca un omagiu adus hărniciei oamenilor şi muncii lor.
Comuna Noşlac, prin ansamblul artistic „Dor de Noşlac” participă la
concursurile judeţene, desfăşurate sub genericul „Cultură pentru Cultură” .
Date fiind condiţiile prielnice existente în zonă (o suprafaţă mare cu paşuni şi terenuri
arabile), ocupaţiile de bază ale localnicilor din comuna Noşlac, tradiţionale, sunt: agricultura,
creşterea animalelor, legumicultura şi grădinăritul. Pe lângă aceste ocupaţii, localnicii se mai
îndeletnicesc cu creşterea albinelor, cultivarea plantelor industriale, viticultura, prelucrarea
pielior şi confecţionarea îmbrăcămintei tradiţionale.
Odată cu evoluţia satului s-a schimbat şi tipologia gospodăriilor, cu casele şi anexele
lor, fenomen ce continuă şi în zilele noaste. În general, gospodăriile din comuna Noşlac sunt
specifice satului, conţinând, pe lângă casa de locuit, şura, poiata, coteţe, şoproane, magazii şi
alte anexe. Acestea au constituit, în decursul secolelor, nu numai adăpost necesar contra
intemperiilor, dar şi un loc de desfăşurare a unor ocupaţii specifice.
Localitatea Noşlac se încadrează în tipologia satelor transilvănene, în sensul că face
parte din aşezările specifice zonelor de deal şi câmpie, considerată ca fiind sat concentrat, cu
o „urbanistică” regulată. Acestea sunt caracteristice regiunilor de câmpie şi văilor largi ca
nişte culoare, unde se practică, îndeosebi, agicultura. Casele sunt una lângă alta, de
amândouă părţile drumului şi mai nou, fiind specifice regiunilor de câmpie.
Educaţie şi cultură
Şcoala gimnazială Noşlac funcţionează, în prezent (anul şcolar 2014-2015) 1 unitate
de învăţământ principală, având în componenţă 4 clase primare, 4 clase gimnaziale şi o
Biblioteca şcolară. Aici învaţă toţi elevi din comună, şcolile existente în celălalte sate fiind
închise din lipsă de elevi.
Şcoala Gimnazială Noşlac mai are în subordine - Secţia maghiară de la Stâna de
Mureş. Şcoala funcţionează în vechiul local al şcolii reformate de la Ciuciu (Stâna de Mureş),
aflată astăzi într-un avansat proces de degradare în lipsa copiilor.
Unităţi de învăţământ preşcolar: grădiniţa cu program normal Noşlac şi grădiniţa cu
program normal Stâna de Mureş.
Cu toate că o parte dintre aceste şcoli sunt închise astăzi, se impune conservarea şi
repararea fostelor clădiri şi utilizarea lor pentru activităţi sociale sau educaţionale.
În decursul anului 2014 printr-o hotărâre a Consiliului Local Noşlac, clădirea Şcolii
Generale din Găbud a fost concesionată către SC AGROIND CONCEPT SRL, punct de lucru
Găbud, în vederea realizării unui Centru de activităţi cu specific multidisciplinar, destinat
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dezvoltării abilităţilor practice tradiţionale şi a educaţiei ocupaţionale adresat localnicilor din
sat.
Activitatea culturală se desfăşoară în principal la nivelul căminelor culturale existente şi
a bibliotecii:
- Căminul Cultural Noşlac, recent reabilitat;
- Căminul Cultural Stâna de Mureş, recent reabilitat;
- Căminul Cultural Copand, aflat în proces de reabilitare;
- Căminul Cultural Găbud, aflat în construcţie, din fonduri locale;
- Biblioteca Comunală Noşlac înfiinţată în anul 1961, funcţionează într-un spaţiu
corespunzător în clădirea a Căminului cultural. Biblioteca deţine 11.976 u.b. carte
românească; 86 u.b. carte străină şi 7 titluri periodice româneşti.
Instituţii şi servicii publice
Instituţii şi servicii administrative
Primăria comunei Noşlac funcţionează într-o clădire proprie, pe Str. Principala, nr. 78,
clădire recent reamenajată şi modernizată, care permite desfăşurarea activităţilor specifice în
condiţii optime. Tot aici funcţionează şi principalele servicii.
Postul de poliţie Noşlac, funcţionează de asemenea într-o locaţie proprie, situat în
imediata apropiere a primăriei.
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta a comunei Noslac înfiinţat in anul 2005,
dispune de organigramă şi de dotările minime pentru a-şi putea realiza obiectivele.
În cadrul primăriei locale funcţionează un serviciu care se ocupă cu problemele sociale
ale comunităţii.
Servicii pentru ocrotirea sănătăţii
Comuna Noşlac, alături de localităţile Ocna Mureş, Unirea, Lunca Mureş, Fărău,
Războieni şi Hopârta sunt arondate Centrului de permanenţă din Ocna Mureş.
Comuna Noşlac dispune de un Dispensar Medical Uman în localitatea de reşedinţă,
aflat în proprietatea privată a Consiliului Local.
De menţionat că în fiecare din cele
cinci localităţi componente, schimbările
survenite în organizarea sistemului de
sănătate a avut un impact negativ asupra
acestuia, deoarece a restrâns puternic
accesul localnicilor la acest servicii. Astăzi în
comuna Noşlac asistenţa medicală este
asigurată de:
- Cabinetul medical individual;
- De asemenea funcţionează un punct
farmaceutic Pharmamed;
- Serviciile medico-veterinare sunt asigurate de către medicul veterinar din în localitatea Ocna
Mureş.
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Infrastructra edilitară
Sisteme de alimentare cu apă
În sistem individual: La ora actuală o mică parte dintre locuitorii satelor comunei îşi
asigură necesarul de apă din surse individuale şi/sau locale, formate în special din izvoare de
terasă şi puţuri săpate în interiorul gospodăriei sau în stradă.
În satul Valea Ciuciului, nu există sistem centralizat de alimentare cu apă, locuitorii de
aici utilizând în continuare surse locale. Fântânile fiind săpate în special în preajma albiei văii.
Pentru conectarea satului la sistemul centralizat este necesar realizarea unei aducţiuni şi a
reţelei de de distribuţie de 1500 ml.
Odată cu introducerea sistemului centralizat de alimentare cu apă rolul sistemului
individual va scădea simţitor.
În sistem centralizat: 5 din cele 6 sate componente ale comunei Noslac dispun de un
sistem centralizat de alimentare cu apă, care deserveşte toate instituţiile publice şi cea mai
mare parte a gospodăriilor. În timp ce satele Noşlac şi Căptălan au fost conectate la sistemul
zonal de alimentare cu apă - sursa Valea Sebeşului, firul I, satele Copand, Stâna de Mureş şi
Găbud sunt alimentate din surse locale de adâncime.
Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Noşlac este format din:
- aducţiunea cu o lungime de 5,8 km;
- gospodăria de apă, formată din rezervorul de înmagazinare, capacitate de 200 mc;
- reţeaua de distribuţie, realizată în lungul străzilor, cu o lungime de 9,4 km.
Pentru Căptălan, reţeaua de alime cu apă, realizată în anul 2009, cuprinde: un racord
şi aducţiunea cu o lungime de 900 m şi o reţea de distribuţie de3620ml.
Sistemul de alimentare cu apă al localităţii Copand, realizat în 2009 este compus dintrun puţ forat de medie adâncime (26 m); aducţiunea în lungime de 300 m; gospodăria de apă
situată la est de localitate, formată dintr-un bazin de înmagazinare cu o capacitate de 100 mc
şi staţia de clorinare şi reţeaua de distribuţie cu o lungime de 2450 ml. Apa este distribuită în
sistem gravitaţional pe toate strâzile localităţii, inclusiv la hidranţii de incendiu.
Pentru satele Stâna de Mureş şi Găbud sistemul de alimentare cu apă s-a realizat în
2009. Sistemul este compus dintr-un puţ forat de medie adâncime (21 m) situat la est de satul
Stâna de Mureş, în apropiere de Valea Ciuciului, o staţie de tratare şi de pompe, reţea de
aducţiune, cu o lungime de 4427 ml, două rezervoare de înmagazinare cu o capacitate de 50
mc fiecare + un rezervor tampon de 12 mc, amplasate în apropiere de satul Găbud, deasupra
Pădurii Leurzii. Apa este distribuită gravitaţional prin reţeaua de distribuţie cu o lungime de
8032 ml în satele Găbud şi Stâna de Mureş.
Se găseşte în faza finală de implementare a unui proiect de extindere al alimentării cu
apă potabilă în sistem centralizat, pentru Valea Căptălanului, prin conectare la reţeaua
Căptălan. Sistemul de alimentare cu apă pentru Valea Căptălanului însumează 429 m
lungime, din care 440 m o reprezintă aducţiunea. Tot în faza finală de realizare se găseşte şi
alimentarea cu apă a complexului monahal (metocul mănăstirii Oaşa) de la Găbud. În acest
caz extinderea se face de la sistemul de alimentare Găbud, printr-o reţea cu lungimea de
3600 m. În faza actuală reţeaua de alimentare cu apă s-a realizat la nivel stradal, prin
intermediul cişmelelor şi a hidranţilor de incendiu, dar tot mai mulţi cetăţeni au cerut
branşarea la noul sistem.
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Canalizare
În satele Noşlac şi Căptălan s-a executat reţea de canalizare şi Staţia de epurare. Nu
sunt executate branşamentele individuale şi nu s-u făcut probele tehnologice pentru punerea
în funcţiune a întreg sistenului. Satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud nu dispun în
prezent de reţea proprie de canalizare, motiv pentru care o parte din apele menajere ajung în
emergenţii din zonă sau se infiltrează în sol, periclitând pânza freatică.
Alimentare cu energie electrică
În plan macroenergetic subliniem faptul că teritoriul administrativ al comunei Noşlac
este străbătut de Magistrala electrică, LEA 220 kV, Iernut – Câmpia Turzii. Traseul acesteia
trece pe la sud de localitatea Ocna Mureş, intrând pe teritoriul UAT Noşlac pe la sud de
localitatea omonimă şi Stâna de Mureş, ocolind prin partea nordică cătunul Valea
Căptălanului şi satele Copand Valea Ciuciului şi Găbud, pentru a trece pe teritoriul judeţului
vecin, Mureş, la vest de localitatea Gheja.
Pe plan local alimentarea cu energie electrică a comunei Năşlac se realizează de la
sistemul energetic naţional, prin intermediul staţiei trafo 110/20 kV de la Ocna Mureş, printr-o
linie LEA 20 kV, care străbate teritoriul administrativ şi la care este branşat sistemul local de
alimentare cu energie electrică, prin intermediul unor transformatoare locale, care asigură
tensiunea necesară de 220 V.
Reţeaua locală de alimentare cu energie electrică necesită lucrări de modernizare, prin
înlocuirea stâlpilor din lemn cu stâlpi din beton. Iluminatul stradal este funcţional pe toate
străzile din toate satele comunei.
Reţele de telecomunicaţie
Locuitorii comunei Noslac utilizează atât abonamentul la reţeaua la televiziune publică
(peste 720 familii), cât şi abonamentul la cablu TV. (cca. 250 abonaţi).
Telefonia este serviciul cu cea mai mare dezvoltare la nivel local, datorită creşterii
posibităţilor de acces la telefonia mobilă. De beneficiile telefoniei fixe se bucură cca. 89
gospodari ale comunei şi 3 instituţii. Concomitent cu aceste servicii au crescut şi posibilităţile
de acces la reţeaua de internet. De asemenea, cca. 70 de gospodării şi 3 instituţii beneficiază
de serviciile radio – telefoniei, care are avantajul că poate fi instalată până pe cele mai
îndepărtate colţuri ale comunei.
Alimentare cu gaze naturale. Căldura
Satele comunei Noşlac sunt conectate la sistemul naţional de alimentare cu gaze
naturale O parte dintre locuitorii comunei, care nu sunt conectaţi la reţeaua de gaze naturale
îşi asigură confortul caloric în perioadele reci ale anului în mod clasic, prin folosirea
combustibililor solizi, în principal lemnul..
Gospodărire comunală, gestiunea deşeurilor
Prin H.C.L Noşlac, în anul 2014 s-a aprobat delegarea serviciului de salubritate pentru
teritoriul administrativ al comunei.
La nivel local cetăţenii dispun de pubele pentru colectarea deşeurilor menajere,
acestea fiind ridicate odată pe săptămână şi depuse la rampa de transfer Aiud.
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ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru
identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a
strategiei de dezvoltare. Analiza SWOT pune în evidenţă puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi şi riscuri, diferenţiat pe DIRECŢII STRATEGICE:
1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL
2. POPULAŢIA ŞI RESURSE UMANE
3. ACTIVITĂŢI DE INFRASTRUCTURĂ
4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI MEDIUL DE AFACERI
5. ACTIVITĂŢI DE TURISM
6. EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
7. CULTURĂ MASS MEDIA ŞI SPORT
8. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
9. MEDIU ÎNCONJURĂTOR
10. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
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1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL
Puncte tari

Potenţial natural al regiunii valoros;
Resurse ale subsol - resurse mineralifere - sare;
Reţea hidrografică bogată în zonă;
Rezervă de teren pentru amenajări ulterioare, îndeosebi vii şi livezi, plantări
de păduri;
Condiţii geografice (climatice, hidro-geologice, pedologice) favorabile;
Suprafeţe de teren agricol propice dezvoltării unei agriculturi ecologice şi
irigate;
Industrializarea redusă şi agricultura extensivă au condus la poluări reduse,
ceea ce a permis menţinerea biodiversităţii şi obţinerea unor producţii cu
calitate biologică ridicată;
Comuna Noşlac este situată în partea de nord-est a judeţului, în estul
Culuarului Mureşului, la confluenţa dintre Mureş şi Arieş.
Morfostructural este delimitat la nord-vest de dealurile piemontane ale
Trascăului de care este despărţit prin sectorul de culuar şi Podişul Târnavelor
la sud-est;
Prezenţa în apropiere a unor poli de atracţie urbană – Ocna Mureş, Aiud,
Luduş, Alba Iulia, cu impact pozitiv asupra schimburilor între comunitatea
locală şi exterior (mărfuri, educaţie, locuri de muncă etc.)

Puncte
slabe

Datorită asezării sale la extremitatea nord-estică a judeţului, localitatea s-a
dezvoltat lent aceasta şi ca urmare a drumurilor nemodernizate;
Mediu natural deşi valoros nu este protejat în mod corespunzător;
Corectări de pantă a versanţilor şi plantarea lor cu vegetaţie arboricolă,
pentru evitarea alunecărilor de teren;
Pe teritoriul administrative al comunei sunt zone cu risc de producere a
inundaţiilor;
Alternanţa anilor secetoşi cu perioade de ani cu precititaţii multe.
Programe ale autorităţilor judeţene, regionale şi centrale destinate mediului
rural;
Atragerea investitorilor care au resurse financiare în implementarea
obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă a zonei;
Intenţia autorităţilor locale de a realiza parteneriate;
Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de eligibilitate a programului de
finanţare prin fonduri structurale al Uniunii Europene.
Amenajări naturale: eroziuni de mal , alunecări de teren, inundaţii;
Văi torenţiale.

Oportunităţi

Riscuri
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2. POPULAŢIA ŞI RESURSE UMANE
Puncte tari

Puncte
slabe

Oportunităţi

Riscuri

Grad ridicat de toleranţă, nivel redus de conflicte sociale între cetăţeni;
Ponderea majora populatiei din grupa de varsta adulta (20-60 ani) peste 50%
din totalul populaţiei;
Număr relativ redus al inadaptaţilor social;
Rata infractionalităţii extrem de scăzută;
Existenţa unor specialişti în domenii relativ variate de activitate;
Ospitalitatea proverbială a locuitorilor;
Apropierea de Ocna Mureş, Aiud, Luduş, Târgu Mureş şi Alba Iulia cu rol
important în satisfacerea nevoilor de asistenţă medicală şi socială, educaţie,
cultură.
Bilanţ demografic general negativ;
Reproducere demografică simplă- atitudine denatalistă;
Nivelul somajului peste media pe judeţ;
Număr relativ ridicat de persoane cu vârsta peste 65 ani;
Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii;
Migraţia populaţiei calificate în ţările membre U.E.
Implicarea autoritatilor locale în problemele Comunităţii, receptitudine la
realizarea de parteneriate;
Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale, pentru
crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
Atragerea investitorilor în zonă având ca rezultat crearea de noi locuri de
muncă.
Scăderea gradului de instruire şcolară a populaţiei tinere;
Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea a acestora din viaţa
activă.

3. ANALIZA SWOT PENTRU ACTIVITĂŢI DE INFRASTRUCTURĂ
Puncte tari

Puncte
slabe

Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea telefoniei
mobile în paralel cu telefonia fixă;
Sisteme de distribuţie a energiei electrice pe întreg teritoriul comunei;
Reţea de distribuţie gaz metan pe întreg teritoriul comunei;
Sisteme de distribuţe apă potabilă pe întreg teritoriul intravilan al comunei;
Plan urbanistic general în curs de actualizare;
Sistem de canalizare în curs de execuţie (90% realizat).
Starea tehnică necorespunzatoare a reţelei de drumuri comunale, în interiorul
satelor aparţinătoare;
Creşterea mare a preţurilor la terenuri atât cu destinaţie locuinţe cât şi cu
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Oportunităţi

Riscuri

destinaţie investiţii, afaceri;
Satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud nu dispun de reţea de
canalizare.
Implicarea autoritatilor locale în problemele Comunităţii, receptitudine la
realizarea de parteneriate;
Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativă;
Posibilitatea accesării unor programe de finanţare
guvernamentale pentru infrastructura de canalizare şi de drumuri locale;
Coperare zonală şi regională cu proiectele europene care vizează
infrastructura (comunele şi oraşele învecinate).
Imposibilitatea asigurării unor finanţări nerambursabile sau cofinanţări
necesare;
Starea de sărăcie care afectează dezvoltarea serviciilor în mediu rural.

4. ANALIZA SWOT PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI MEDIUL DE AFACERI
Puncte tari

Puncte
slabe

Vechi tradiţii în cultivarea pământului şi creşterea animalelor;
Activitatea economică a comunei Noşlac are la bază ocupaţia principală a
locuitorilor respectiv:
 agricultura în ferme, asociaţii şi în gospodăriile populaţiei;
 creşterea animalelor: ovine, porcine, bovine şi păsări crescute în
gospodăriile populaţiei;
Pe raza comunei funcţionează: Societăţi Comerciale, Asociaţii Familiale,
Persoane fizice autorizate;
Tendinţa de creştere a numărului IMM-urilor pentru valorificarea produselor
agricole;
Existenţa unui semnificativ potenţial agricol din perspectiva resurselor
funciare şi a resurselor de muncă;
Potenţial agricol în ceea ce priveşte agricultura, zootehnia şi silvicultura;
Potenţial în dezvoltarea turismului rural şi ecologic;
Potenţial în dezvoltarea turismului de sănătate;
Teren neproductiv care poate fi amenajat şi introdus în circuit agricol sau
silvic.
Parcelarea terenului - productivitate scazută;
Investiţii autohtone sau străine în dezvoltarea activităţilor de mică industrie,
a serviciilor şi meşteşugurilor tradiţionale inexistente;
Număr mare de ferme de subzistenţă şi semisubzistenţă cu suprafeţe mici
de teren agricol, determină o puternică fărâmiţare;
Sectorul de prestări servicii este slab dezvoltat;
Lipsa certificării calităţii produselor locale în conformitate cu standardele
europene, lipsă etichete ecologice;
Ameliorarea raselor de animale;
Obţinerea de produse animaliere de bună calitate şi în condiţii igienice şi
de protecţie a populaţiei şi mediului;
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Oportunităţi

Riscuri

Servicii slab organizate pentru comercializarea produselor animalier;
Existenţa de utilaje agricole învechite;
Discordanţă între structura capacităţilor tehnologice (zestrea mecanică) şi
structura de mărime a exploataţiilor agricole;
Competitivitate scăzută a produselor agroalimentare;
Exploatarea insuficientă a resurselor pădurii, a apelor etc;
Lipsa instalaţiilor de irigaţii şi desecări ;
Lipsa lucrărilor de îmbunătăţire calitativă a pajiştilor naturale;
Formele asociative ale agricultorilor din zonă sunt timide;
Se face doar colectarea, nu şi procesarea şi valorificarea superioară a
fructelor de pădure;
Pomicultura şi viticultura au fost neglijate;
Unităţi de cazare turistică - servicii nedezvoltate;
Lipsa de iniţiativă în gasirea unor oportunităţi care să reprezinte baza unor
activităţi antreprenoriale;
Resurselor financiare reduse ale antreprenorilor, care să conducă la
concretizarea succesului în în afaceri;
Management de calitate slaba si pregatirea antreprenoriala scăzută;
Lipsa centrelor de colectare a produselor agricole;
Insuficienta dezvoltare a infrastructurii destinate sprijinirii activităţilor
economice.
Disponibilitatea unor resurse suplimentare (apă sărată), posibil de a fi
accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale UE;
Existenţa unor terenuri disponibile pentru activităţi antreprenoriale;
Pârâurile şi lacurile de pe raza comunei permit amenajarea unor baze
piscicole, atât pentru pescuitul de agrement cât si pentru cel industrial;
Turismul reprezintă o oportunitate în apariţia şi dezvoltarea IMM-urilor cu
activităţi turistice;
Disponibilitatea autoritatilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu
investitorii locali şi străini;
Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic si administrativ cu unităţi
teritoriale (similare sau asemănătoare) din judeţ sau regiune;
Necesitatea luării de măsuri pentru stimularea şi convingerea proprietarilor
de terenuri cu suprafeţe restrânse de a se asocia, de a coopera în
organizarea şi gestionarea producţiei agricole în sisteme moderne;
Colaborare cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă
fonduri extrabugetare;
Patrimoniul natural variat. El reprezintă o bază de plecare pentru
diversificarea turismului intern şi internaţional;
Potenţial de creştere a formelor de turism activ, axat pe natură;
Noi abordări la nivel naţional în ceea ce priveşte valorificarea resurselor
naturale şi protecţia mediului.
Reducerea ponderii populatiei active;
Continuarea migrării populaţiei;
Lipsa stimulentelor fiscale;
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Schimbări rapide în legislaţia economică;
Birocraţie, fiscalitate excesivă;
Pericolul degradării florei şi faunei în zonele naturale;
Starea de sărăcie care afectează dezvoltarea serviciilor la sate;
Perpetuarea unui nivel scăzut a productivităţii lipseşte producătorii agricoli
de sursele necesare modernizării şi implicit a sporirii competitivităţii;
Competitivitatea scăzută a produselor riscă să accentueze deficitele
comerciale, să reducă gradul de ocupare al forţei de muncă, să diminueze
veniturile producătorilor.
5. ACTIVITĂŢI DE TURISM

Puncte tari

Puncte
slabe

Oportunităţi

Riscuri

Existenţa unor resurse –apă sărată- pentru dezvoltarea turismului de
sănătate;
Infrastructura rutieră (drumuri judeţene ) modernizată si poziţia geografică
favorizează dezvoltarea turismului de recreere,de tranzit şi de afaceri;
Populatie deosebit de ospitaliera şi prietenoasă;
Folclorul şi tradiţiile culinare ale regiunii;
Natura în mare parte bine conservat[ă şi nepoluată;
Obiceiuri, tradiţii şi artizanat cu multiple influenţe culturale entice ce atrag
turişti din alte ţări;
Existenţa unor unităţi de alimentaţie publică şi de prestări-servicii diversificate
care se pot îmbunătăţii şi diversifica;
Evenimente culturale tradiţionale.
Drumuri nemodernizate şi infrastructură edilitară insuficientă în zonele agroturistice;
Puncte de atractie turistică: intreaga zona are peisaje atractive, lacuri
amenajabile;
Lipsa pensiunilor cu specific agroturistic.
Abordarea unor concepte şi strategii de dezvoltare turistică regională,
proiecte comune în cadrul Regiunii de dezvoltare Centru (Alba, Sibiu, Braşov,
Mureş, Covasna, Harghita);
Oportunitatea finanţării interne şi externe a programelor în care turismul este
domeniu ţintă;
Existenţa unor meşteri populari capabili să transmită cunoştintele lor tinerilor;
Oportunităţi invesţitionale: - în zonele lacurilor, pe malul Mureşului, se pot
amenaja spaţii pentru pescuit, ştrand, plimbări cu barca, circuite sportive,
tabere, pensiuni;
Apariţia fondurilor structurale ale U.E. pentru promovareaTurismului.
Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor în zona rurală;
Depopularea satelor şi migrarea tinerilor;
Nerespectarea reglementărilor legale care au ca rezultat afectarea mediului,
a zonelor protejate, a fondului silvic, poluarea apelor.
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6. EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
Puncte tari
Puncte
slabe

Oportunităţi
Riscuri

Reţea de invăţămant general modernizată;
Existenţa de gradiniţe pentru copiii preşcolari;
Implicarea administraţiei locale în proiecte de modernizări /reparaţii şcoli;
Nivelul scăzut al salariilor în sistemul educaţional;
Nu există, încă o viziune cultural-socială asupra învăţământului în rândul
sătenilor,dominând atitudinea strict instrumentală care apreciază avantajele
învătământului doar în măsura în care aduce un loc de muncă mai bine
renumerat;
Inexistenţa facilităţilor care să atragă specialişti în domeniul învăţământului;
Număr scăzut de elevi;
Scăderea natalităţii, accentuarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei
rămase.
Derularea unor parteneriate şi a unor proiecte educaţionale cu finanţare
internă şi externă.
Amplificarea îmbătrânirii populaţiei face dificil procesul de educaţie
ecologică si de implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii;
Pe fondul scăderii natalităţii şi al îmbătrânirii populaţiei, scade continuu
numărul de elevi;
Scăderea interesului adolescenţilor faţă de studiile universitare, faţă de
şcoală în general;
Scăderea atractivităţii sistemului de învăţământ datorită salariilor mici din
acest sector;
Legislaţia în domeniu, în continuă modificare;
Menţinerea decalajelor între performanţele elevilor din mediul urban şi mediul
rural.

7. CULTURĂ MASS MEDIA ŞI SPORT
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Puncte tari

Puncte
slabe
Oportunităţi

Riscuri

Organizarea unor manifestări culturale cu tradiţie;
Mass-media dezvoltată pentru un mediu rural:
 Reţea TV prin cablu;
 Realizarea paginii web a Primăriei.
Cămine culturale modernizate:
 Căminul Cultural Noşlac;
 Căminul Cultural Stâna de Mureş;
 Căminul Cultural Copand, în fază de reabilitare;
 Căminul Cultural Găbud, în construcţie.
Sprijinirea insuficientă a artei şi culturii;
Implicarea în prea mică masură a tinerilor în viaţa culturală şi artistică;
Valenţele pozitive ale satului sunt greu de valorificat datorită nivelului
economico-socila scăzut al populaţiei comunei.
Aplicarea de programe si granturi de sprijinire şi dezvoltare a culturii şi
tradiţiilor;
Valorificarea la maxim a traditiilor şi culturii;
Promovarea regională şi judeţeană a tradiţiilor locale;
Promovarea de la vârste fragede a valorilor şi tradiţiilor;
Încurajarea tinerilor pentru sport în general.
Insuficienta susţinere a vieţii culturale de catre societatea civilă;
Diminuarea în mare masură a interesului tinerilor pentru cultură, artă, tradiţii
şi sport;
Scăderea fondurilor pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii
ansamblurilor artistice şi a celor sportive etc;
Salariile mici din cultură, sport, artă;
Intensificare procesului de migraţie a populaţiei de la sat la comună şi de la
comună în străinatate, fapt ce duce la pierderea unei verigi în lanţul cauzal al
transmiterii valorilor tradiţonale.

8. MEDIU ÎNCONJURĂTOR
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Puncte tari

Puncte
slabe

Oportunităţi

Potenţial natural al regiunii valoros;
Principala apă curgătoare este râul Mureş, în care se varsă râul Arieş, în
locul la numit la Zugău;
Clima continental moderată;
Rezervă de teren pentru amenajări ulterioare, îndeosebi vii şi livezi, plantări
de păduri;
Suprafeţe de teren agricol propice dezvoltării unei agricultur ecologice şi
irigate;
Industrializarea redusă şi agricultura extensivă au condus la poluări reduse,
ceea ce a permis menţinerea biodiversităţii şi obţinerea unor producţii cu
calitate biologică ridicată;
Existentă unei politici de dezvoltare euroregionale în domeniul protecţiei
mediului;
Locuinţe construite din materiale durabile.
Mediu natural deşi valoros nu este protejat în mod corespunzător;
Prezenţa unor poli de atracţie urbană: Alba Iulia, Luduş, Aiud, Tg. Mureş;
Intensificarea proceselor de degradare a solului datorită metodelor folosite
în paralel cu reducerea fondurilor alocate ameliorării terenurilor degradate;
Lipsa lucrărilor de corecţii de albii şi stabilizarea versanţlor cu posibile
alunecări de teren şi erodarea solului, cu consecinţe grave pe termen lung;
Zone cu alunecări de teren, accidentat şi cu risc de prăbuşire;
Infrastructură nedezvoltată;
Starea tehnică a drumurilor modestă;
Lipsa unor studii geotehnice şi hidro-geologice în zonă, care să stea la
baza: măsurilor de combatere sau stabilizare a terenurilor afectate de
alunecare;
Aportul la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane datorate nepunerii în
funcţiune a canalizării şi deversărilor necontrolate de ape uzate menajere;
Aportul surselor difuze la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane;
Gospodărirea integrată şi durabilă a bazinului hidrografic Noşlac, va trebui
să cuprindă: lucrări de apărare a malurilor, regularizări de curs, indiguiri,
ruperi de pantă pentru văile torenţiale, decolmatarea şi adâncirea văiilor;
Realizarea unor acumulări de apă prin baraje de pământ succesive cu
înălţime mică;
Corectări de pantă a versanţilor şi plantarea lor cu vegetaţie arboricolă,
pentru evitarea alunecărilor de teren;
Lipsa educaţiei ecologice a locuitorilor.
Extinderea colaborarii si implicarea O.NG.-urilor şi a şcolilor în programe
commune de educaţie ecologică;
Incurajarea activitatilor economice in domeniul protectiei mediului;
Programe ale autorităţilor judeţene, regionale şi centrale destinate mediului
rural;
Atragerea investitorilor care au resurse financiare în implementarea
obiectivelor pentru dezvoltarea durabilă a zonei;
Implementarea unor proiecte/programe de mediu ,,domeniu finanţat cu
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Riscuri

prioritate de organisme internaţionale” îndeosebi în refacerea infrastructurii;
Coperare zonală şi regională cu proiectele europene care vizează
infrastructura (comunele şi oraşele învecinate);
Posibilităţi de creştere a suprafeţelor destinate agriculturii ecologice;
Aplicarea unui management durabil în vederea reducerii fenomenelor de
eroziune.
Extinderea eroziunii solului cu consecinţe grave pe termen lung;
Mentalitatii de indiferenţă faţă de protecţia mediului;
Sporirea numarului de autoturisme dupa 1990;
Poluarea solului de catre unii agenţi Economici;
Reducerea continuă a fertilităţii solului va conduce la plafonarea producţiei
agricole;
Pericolele care ameninţă mediul natural: păşunatul, braconajul,
administrarea necorespunzătoare a pădurilor;
Afectarea negativă a biodiversităţii în absenţa unui management adecvat
pentru mediul natural;
Ameninţări naturale: eroziuni de mal, alunecări de teren, inundaţii;
Văi torenţiale;
Nu este un studiu concret asura factorilor de mediu.

9. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Puncte tari

Existenţă dispensar medical uman în localitatea Noşlac;
Administraţia piublică locală asigură fonduri şi servicii pentru protecţie socială;
Iniţierea unui parteneriat între administraţia publică şi ONG-uri pentru
rezolvarea problemelor sociale;
Utilizarea resurselor comunitare si extra comunitare pentru ameliorarea
problemelor sociale;
Realizarea pe raza comunei a unor locuri de joacă;
Implicare Consiliului Local în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copil şi
familie;
Există o viaţă socială şi culturală activă;
În Noşlac s-a păstrat mediul rural de viaţă specific, care oferă condiţii
alternative faţă de mediul urban.
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Puncte
slabe

Oportunităţi

Riscuri

Insuficienta preocupare pentru procurarea de fonduri extrabugetare;
Amplificarea migraţiei populaţiei în ambele direcţii urban-rural, rural-urban,
poate determina instabilitate demografică, oamenii nu au sentimentul
apartenenţei la comunitate şi se comportă în consecinţă, fără a-şi asuma
responsabiliţăţi în dezvoltarea acesteia;
Valenţele pozitive ale satului sunt greu de valorificat datorită nivelului
economico-social scăzut al populaţiei comunei;
Scăderea nivelului de trai a unei părţi din populaţie şi lipsa locurilor de
muncă;
Potenţial scăzut pentru interacţiuni sociale;
Nivel scăzut al încrederii între indivizi şi structurile locale, datorită
mentalităţilor şi lipsei participării publice la luarea deciziilor;
Nivel scăzut al implicării în viaţa comunităţii, îndeosebi a tinerilor.
Creşterea implicării la nivel social a tinerilor, prin incidenţa noilor tehnologii
(IT, Internet ) - apar resurse suplimentare pentru comunicare, eficientizare;
Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă;
Utilizarea căminului cultural pentru activităţi specifice mediului rural;
Existenţa deja a unei strategii de Dezvoltare a Regiunii ,,Centru”, care
cuprinde principalele direcţii de dezvoltare viitoare a regiunii, respectiv a
judeţului Alba, care au stabilite obiective şi în domeniul social cu posibilităţi
de accesare de fonduri externe;
Există oportunitatea accesării unor fonduri externe nerambursabile pentru
informarea, conştientizarea şi stimularea implicării cetăţenilor.
Creşterea numărului de probleme medicale ca urmare a procesului de
îmbătrânire a populaţiei;
Creşterea numărului de îmbolnăviri datorate degradării factorilor de mediu;
Norme sociale şi morale care îşi pierd valoarea.

10. MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Puncte tari

Deschiderea administraţiei actuale către Investiţii;
Disponibilitatea administraţiei locale de a oferi facilităţi pentru investitori
strategici;
Dotarea cu echipamente de tehnică de calcul şi acces la Internet, atât în
administraţie, cât şi în învăţământ;
Necesitatea respectării şi aplicării legislaţiei existente în domeniul
administraţiei publice locale şi mediului;
Existenţa Planului de acţiune în domeniul implementării Aquis-ului
Comunitar în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii populaţiei;
Suportul autorităţilor administrative locale (Prefectura, Consiliul Judeţean,
Consiliul Local) pentru implementarea Aquis-ului Comunitar;
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ANALIZA SWOT

O bună comunicare cu cetăţenii.

Puncte
slabe

Oportunităţi

Riscuri

Comunicare segmentară între autorităţi pentru a rezolva problemele
comunităţii în mod unitar;
Lipsa fondurilor administraţiei locale în rezolvarea problemelor de mediu;
Personal insuficient în instituţiile publice pentru a rezolva şi gestiona
eficient toate problemele;
Rigiditatea instituţiilor;
Abordare fragmentară în ceea ce priveşte managementul mediului.
Dezvoltarea parteneriatului public-privat Implementarea unor sisteme de
management pe proiect la nivelul administraţiei publice locale;
Implicarea ONG-urilor specializate în rezolvarea problemelor comunităţilor şi
grupurilor pe care le reprezintă;
Eforturile autorităţilor în utilizarea unor practici curente coerente de
gestionare a problemelor de administraţie şi mediu;
Existenţa unei Strategii de Dezvoltare a Regiunii Centru;
Existenţa unei Strategii de Dezvoltare a judeţului Alba;
Utilizarea programelor de finanţare pentru agricultură.
Neimplicarea societăţii civile în rezolvarea problemelor de mediu;
Insatisfacţia comunităţii în rezolvarea unor probleme de mediu (de obicei,
ele depăşesc financiar administraţia locală);
Lipsa unei coordonări a acţiunilor de atragere de investitori străini;
Lipsa unei culturi de implicare a cetăţenilor în problemele comunitare.
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Partea a II-a
VIZIUNE - STRATEGIE

Centralizarea principalelor domenii prioritare şi măsurile specifice aferente
DOMENIII PRIORITARE
Domeniul prioritar 1
Dezvoltarea gradului de accesibilitate la
servicii publice
Domeniul prioritar 2
Stimularea dezvoltării sectorului investiţional

Domeniul prioritar 3
Alinierea standardelor de calitate a vieţii
rurale la exigenţele U.E.

Domeniul prioritar 4
Regenerarea valorilor culturale şi
dezvoltarea potenţialului turistic al Comunei
Noşlac
Domeniul prioritar 5
Îmbunătăţirea mediului natural şi a
managementului deşeurilor în spaţiul rural
Domeniul prioritar 6
Optimizarea serviciilor administraţiei
publice locale

MĂSURI SPECIFICE
Măsura 1.1 Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local
Măsura 1.2 Extinderea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice
Măsura 2.1 Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private
locale
Măsura 2.2 Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi
economice alternative în mediul rural
Măsura 2.3 Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic şi desfacerii
produselor pe piaţa locală
Măsura 3.1 Consolidarea fondului locativ existent
Măsura 3.2 Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi agrement
Măsura 3.3 Modernizarea amenajării peisagistice rurale
Măsura 3.4 Modernizarea infrastructurii educaţionale
Măsura 3.5 Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor publice de
sănătate
Măsura 3.6 Crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii
sociale, inclusiv dotarea cu echipamente.
Măsura 4.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale
Măsura 4.2 Întărirea capacităţii administrative de susţinere a culturii şi a
tradiţiilor locale
Măsura 4.3 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism
Măsura 5.1 Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate
Măsura 5.2 Educare şi informare privind consumul responsabil de energie
Măsura 5.3 Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice
Măsura 6.1 Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice
Măsura 6.2 Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică
Măsura 6.3 Promovarea parteneriatelor şi colaborărilor inter-instituţionale în
regiune

Domeniu prioritar 1 - Dezvoltarea gradului de accesibilitate la servicii publice
Cod
DENUMIRE MĂSURĂ
măsură
Reabilitarea / modernizarea
infrastructurii rutiere de interes
local

Extinderea şi reabilitarea reţelelor
de utilităţi publice

ACŢIUNI
Modernizare DC 250 face legătura între Noşlac şi DJ107D, în lungime de
3,033km
Modernizare DC249 face legătura între Găbud şi limita jud.Mureş de
1,233km
Modernizare DC251face legătura între Căptălan şi Valea Căptălanului de
5,033km
Modernizarea şi întreţinerea reţelei stradale
Realizarea de mobilier urban adecvat contextului de monument cu valori
de patrimoniu – parcelar si arhitectural
Pietruirea/asfaltarea drumurilor agricole de exploataţie
Extinderea reţeleor de distrbuţie apă potbilă în zonele de extindere a
intravilanului
Extinderea reţeleor de distrbuţie energie ele. în zonele de extindere a
intravilanului
Realizarea branşamentelor la reţeaua de canalizare în satele Noşlac şi
Căptălan
Efectuarea probe tehnologice şi punere în funcţiune a staţiei de epurare

Domeniu prioritar 2 - Stimularea dezvoltării sectorului investiţional
Cod
DENUMIRE MĂSURĂ
măsură
Valorificarea resurselor
autohtone prin iniţiative de
afaceri private locale

ACŢIUNI
Sprijinirea antreprenorilor în vederea iniţierii de afaceri locale
Susţinerea construirii unei fabrici de lactate, bazate pe materia primă
existentă la nivelul comunei
Asistenţă privind înfiinţarea de microferme zootehnice şi a unui abator
pentru prelucrare cărnii
Facilitarea parteneriatelor pentru grupuri de producători şi/sau proprietari
ai terenurilor agricole în vederea exploatării la scără largă a produselor
specifice zonei
Organizarea în asociaţii a micilor producatori, pentru facilitarea accesării

Diversificarea economiei rurale
prin promovarea de activităţi
economice alternative în mediul
rural

Susţinerea dezvoltării sectorului
agro-zootehnic şi desfacerii
produselor pe piaţa locală

de fonduri europene si dezvoltarea afacerilor
Activităţi de promovare şi informare a posibilităţilor de infiinţare start-up-uri
prin fonduri nerambursabile
Realizarea unei hărţi pedologice cu solurile agricole din comună
Promovarea agriculturii ecologice şi instruirea producătorilor agricoli cu
privire la cerinţele tehnologice specifice agriculturii ecologice
Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate dezvoltării
agriculturii
Identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea
demarării de activităţi economice
Încurajarea activităţilor economice alternative, (construirea unei fabrici de
paste făinoase, fabrici de prelucrare şi industrializare a fructelor etc.)
Sprijinirea la nivel local a agenţilor economici în primii ani de activitate în
sectoare precum servicii, producţie, pentru a creşte gradul de succes al
acestora
Sprijin pentru întreprinzătorii care dezvoltă produse favorabile mediului
înconjurător
Sprijin pentru dezvoltarea de afaceri în domenii competitive, cu
tehnologii noi, cu valoare adaugată crescută
Inventarierea terenurilor disponibile şi pretabile pentru investiţii în comuna
Noşlac şi cuprinderea in intravilan
Sprijinirea continuităţii Grup de Acţiune Locală pe Mureş şi pe Târnave
Construire de depozite agricole şi unităţi de procesare şi conservare a
produselor agricole
Sprijin în introducerea sistemelor de irigaţii a culturilor agricole
Sprijin şi consultanţă profesională pentru întreprinzatori agricoli
Evaluarea suprafetelor agricole, crearea categoriilor calitative de soluri
locale, crearea planului de exploatare a suprafetelor agricole, folosirea mai
eficientă a suprafetelor agricole
Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor existente la nivelul comunei (1222ha)
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole - energie electrică,
alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare a exploataţiilor agricole,
colectarea deşeurilor agricole
Organizarea de consultări publice periodice între autorităţile locale şi mediul
de afaceri

Domeniu prioritar 3 - Alinierea standardelor de caliate a vieţii rurale la exigenţele U.E.
Cod
DENUMIREA MĂSURĂ
măsură
Consolidarea fondului locativ
existent

Dezvoltarea infrastructurii de
recreere şi agrement

Modernizarea amenajării
peisagistice rurale

Modernizarea infrastructurii
educaţionale

Echiparea infrastructurii
serviciilor publice de sănătate

ACŢIUNI
Stoparea dezvoltării necontrolate a intravilanului comunei
Asigurarea dezvoltării spaţiilor locative în acord cu specificul arhitectural
local
Stimularea încheierii de asigurări pentru locuinţe
Sprijin în izolarea termică a fondului locativ
Realizarea de locuinţe de serviciu pentru specialişti (medicii, profesori,
agronomi etc.)
Creşterea siguranţei structurale şi a fiabilităţii a locuinţelor realizate din
materiale care nu asigură durabilitate construcţiilor
Dezvoltarea şi amenajarea infrastructurii de agrement lângă zone forestiere
şi lângă lacuri
Amenajarea unui teren de sport şi o sală de sport în localitatea Noşlac
Organizarea de activităţi de pescuit
Dezvoltarea spaţiilor de joacă pentru copii şi dotarea cu mobilier adecvat
Delimitarea unor zone pentru prospecţiuni geologiceîn scopul găsirii - sare
Amplasare de mobilier stradal, indicatoare rutiere şi pentru pietoni adaptate
comunei Noşlac
Amenajarea cu pomi şi arbuşti pe aliniamentele drumurilor comunale
Dezvoltarea spaţiilor de joacă pentru copii şi dotarea cu mobilier adecvat
Racordarea la reţeaua de internet a tuturor unităţilor de învăţământ din
comuna Noşlac
Dezvoltarea capacităţilor fizice ale tinerilor prin reintroducerea conceptului
de dezvoltare fizică sănătoasă şi armonioasă în şcoli şi pe terenurile de
sport
Conservarea spaţiilor şcolilor în care nu se activitate
Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru un centru de “turism de
sănătate”
Crearea de stimulente pentru investiţii private în domeniul medical la nivel
rural
Demararea unor campanii de promovare a sănătăţii, în special în
rândul populaţiei vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu o stare
financiară precară etc)

Crearea infrastructurii de servicii
sociale, inclusiv dotarea cu
echipamente

Înfiinţarea şi sprijinirea de ONG-uri cu activitate în domeniul social

Domeniu prioritar 4 – Regenerarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al Comunei
Cod
DENUMIRE MĂSURĂ
măsură

ACŢIUNI

Sprijinirea organizării şi derulării de târguri, expoziţii, manifestări
Întărirea capacităţii administrative culturale, festivaluri la nivelul local şi microregional
de susţinere a culturii şi a
Derularea de activităţi culturale de reconstrucţie şi afirmare a tradiţiilor
tradiţiilor locale
locale
Sprijinirea reluării meşteşugurilor populare precum fierăria, ţesutul şi
împletitul din nuiele
Susţinerea de activităţi cultural-educative corelate cu programe de
integrare europeană şi cooperare internaţională
Concesionarea de spaţii destinate deschiderii unor ateliere de ţesătorie şi
artă meşteşugărească
Sprijinirea deschiderii unor ateliere de ţesătorie şi artă meşteşugărească
Organizarea periodică de consultări publice cu comunitatea cu privire la
proiectele culturale ale comunei Năşlac
Susţinerea înfiinţării de ansambluri, formaţii care promovează tradiţiile
locale
Dezvoltarea infrastructurii agroturistice şi promovarea turismului rural al
Dezvoltarea şi modernizarea
comunei Noşlac
infrastructurii de turism
Încurajarea dezvoltării activităţii turistice şi exploatarea patrimoniului turistic
local
Sprijin în construirea de pensiuni agro turistice prin proiecte investiţionale cu
fonduri europene
Crearea/reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces către zonele de
interes turistic
Dezvoltarea unui sistem de semnalizare a atracţiilor turistice locale:
panouri, hărţi turistice pe drumurile locale, gară
Crearea unui centru de informare şi promovare turistică

Dezvoltarea turismului şcolar prin construirea unei tabere şcolare

Domeniu prioritar 5 - Îmbunătăţirea mediului natural şi a managementului deşeurilor în spaţiul rural
Cod
DENUMIREA MĂSURĂ
măsură
Reconstrucţia ecologică a
terenurilor degradate

Educare şi informare privind
consumul responsabil de energie

Eficientizarea energetică pentru
clădirile instituţiilor publice

Iniţierea de măsuri pentru
gestionarea deşeurilor

ACŢIUNI
Împădurirea terenurilor degradate pe raza comunei Noşlac
Amenajarea şi împădurirea terenurilor afectate de alunecări de teren
din comuna Noşlac
Înfiinţarea de perdele de protecţie pe traseul drumurilor comunale ce vor fi
modernizate
Promovarea voluntariatului în rândul societăţii civile pentru
desfăşurarea de acţiuni privind protecţia mediului
Dezvoltarea infrastucturii reţelelor hidrotehnice - Calibrarea albiei minore a
văilor
Dezvoltarea infrastucturii reţelelor hidrotehnice - corecţii de torenţi, amenajări
de acumulări de ape pentru irigaţii în paralel cu atenuarea undelor de viitură
Organizarea de acţiuni şi dezbateri pentru însuşirea de către
cetaţeni a ideii de participare la realizarea şi menţinerea curăţeniei
comunei
Promovarea de programe locale de utilizare de surse de energie
nepoluante
Organizarea unor acţiuni de conştientizare privind beneficiile utilizării
„energiei verzi”
Alimentare cu energie din surse regenerabile (solară) a sediului primariei
comunei
Alimentare cu energie din surse regenerabile (solară) a reţelei de
iluminat din central civic al localităţii Noşlac
Introducerea, în toate instituţiile publice, a becurilor cu consum energetic
redus
Sprijinirea compostării pe platforme de compostare în mediul rural
Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător
Implementarea unui program de modernizare a spaţiilor de stocare a
dejecţiilor animaliere

Domeniul prioritar 6 - Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale
Cod
DENUMIREA MĂSURĂ
măsură
Îmbunătăţirea serviciilor publice
şi orientarea acestora către
cetăţeni

Dezvoltarea capitalului uman din
administraţia publică

Promovarea parteneriatelor şi
colaborărilor inter-instituţionale
în regiune

ACŢIUNI
Promovarea strategiilor de participare cetăţenească la elaborarea deciziilor
publice
Informarea persoanelor fizice şi juridice cu privire la fiscalitatea locală
Actualizarea periodică a pagini web a primăriei în vederea eficientizării
proceselor de comunicare a activităţii administraţiei publice local
Realizarea rapoartelor anuale de activitate conform legii 544/2001 şi
publicarea acestora pe site-ul primăriei Noşlac
Implicarea mediului de afaceri în luarea deciziilor majore de politici
pentru dezvoltarea economică cu prioritate în domeniile economic şi
agricol
Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii
strategice, respectiv: managementul proiectelor, achiziţii publice,
management financiar
Înfiinţarea departamentelor specializate pentru creşterea gradului de
absorbţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă
Formarea antreprenorială a funcţionarilor publici şi membrilor comunităţii
pentru îmbunătăţirea abordării privind parteneriatul pentru dezvoltarea
comunei Noşlac
Crearea unui birou pentru promovarea dezvoltarii rurale
Continuarea colaborarii în cadrul Gal pe Mureş şi pe Târnave
Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Noşlac
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Partea a III-a
PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
CONSIDERAŢII GENERALE
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabilă a comunei Noşlac reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării
comunităţii pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel încât
durabilitatea să devină punctul tare al comunităţii locale.
Scopul Planului Local de Acţiune este prezentarea principalelor măsuri şi proiecte
necesare fazei de planificare şi implementare a Dezvoltării Durabile, astfel încât procesul
de dezvoltare să poată fi evaluat continuu prin indicatorii de dezvoltare durabilă
(dimensiuni ale durabilităţii) selecţionaţi ca relevanţi pentru această comună.
Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte aşa încât
procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate.
Aceste faze sunt următoarele:

1. Planul de dezvoltare al PLA - planificare activităţilor
2. Planul de executare al PLA - implementarea activităţilor
3. Planul de monitorizare al PLA - evaluarea activităţilor
Pentru a avea o dezvoltare coerentă, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:

Administraţia Locală - prin Instituţia Primăriei şi Consiliului Local, care trebuie săşi planifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex
necesar PLA;

Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actori principali ai dezvoltării locale,
prin atitudine şi participare activă;

Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, drept suport financiar şi logistic
(informaţii şi tehnologii moderne).
Planul Local de Acţiune se adresează comunităţii locale, drept pentru care
măsurile, numărul acestora şi prioritizarea lor, precum şi mecanismele instituţionale de
aplicare trebuie să ţină cont de interesele acestei comunităţi.
PRINCIPII ŞI CONDIŢII
 Scopul proiectelor stabilite în Planul Local de Acţiune trebuie să sprijine realizarea
obiectivelor generale formulate în Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă;
 Dezvoltarea Durabilă trebuie realizată în aşa fel încât schimbările să poată fi
observabile sub toate aspectele vieţii (economic, social, cultural, arhitectural şi de
mediu);
 Realism în evaluarea resurselor financiare existente şi eventuale soluţii pentru
obţinerea de fonduri;
 Corelarea Planului Local de Acţiune cu realităţile şi prognozele economico-financiare la
nivel local;
 Implicarea autorităţii publice în dezvoltarea locală printr-o proiecţie financiară
reală/realistă în vederea realizării investiţiilor stabilite în Planul Local de Acţiune;
 Un grad mai mare de implicare a populaţiei în tot ceea ce ţine de comunitate şi un
amplu proces de conştientizare publică şi de mediatizare a drepturilor, obligaţiilor şi
oportunităţilor cetăţeanului în comunitate;
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 Principiul implicării tuturor factorilor interesaţi şi accentuarea necesităţii parteneriatelor
publice private;
 Armonizarea reglementarilor autorităţii publice cu cele ale partenerilor implicaţi în
realizarea proiectelor;
 Management eficient propice dezvoltării durabile/proces eficient decizional şi de
direcţionare şi întărirea capacităţii instituţionale astfel încât să facă faţă procesului de
dezvoltare durabilă şi cerinţelor populaţiei/comunităţii;
 Proiectarea de acţiuni care nu pot fi realizate numai/de mediul privat şi care să nu
lezeze tradiţiile, baza şi/sau mediul cultural existent în comunitate şi în raza lor de
implementare.
MEDIU
Componenta de mediu apă
 Încurajarea îmbunătăţirii calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterane prin
construirea unor staţii de epurare a apelor uzate la nivelul localităţilor şi a activităţilor agroindustriale;
 Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a calităţii apelor;
 Dezvoltarea unor reţele centralizate de aprovizionare cu apă în zonele rurale.
Obiective imediate:
 Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă a comunei;
 Realizarea sistemului de canalizare în cele şase localităţi, inclusiv staţii de epurare;
 Eliminarea pericolelor de deversare a apelor impurificate în apele de suprafaţă;
 Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate sau în cursurile de apă;
 Curăţirea albiilor de produsele de eroziune;
 Înlăturarea vegetaţiei şi resturilor de vegetaţie din albie;
 Redimensioanarea podeţelor pentru a permite o circulaţie a apei chiar şi la debite mari;
 Corectarea cursului acolo unde este posibil;
 Îndiguirea zonelor celor mai afectate de inundaţii.
PROTECŢIA ATMOSFEREI
OBIECTIV STRATEGIC: AER AMBIENTAL A CĂRUI CALITATE SĂ ASIGURE PROTECŢIA
SĂNĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIULUI PRIN REDUCEREA POLUĂRII DIN TRANSPORT (chiar
daca este limitat).

Obiective specifice:
 Reducerea poluării aerului ambiental asociată traficului greu şi traficului de tranzit pe
tronsoanele drumurilor care străbat comuna Noşlac.
Acţiuni posibile:
 Elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru educarea publicului şi
factorilor de decizie din unităţile care deţin şi utilizează autovehicule rutiere în legătură cu
problemele de poluarea atmosferei generate de traficul rutier şi cu responsabilităţile pe
care le au fiecare, atât din punct de vedere legal, cât şi pentru comunitate.
RESURSE NATURALE ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII
OBIECTIV STRATEGIC: ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A ARIILOR NATURALE EXISTENTE;
MĂSURI EFICIENTE PENTRU REDUCEREA DEGRADĂRII SOLULUI.
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Obiective specifice:
 Crearea unei structuri administrative eficiente pentru managementul solului şi a ariilor
naturale;
 Asigurarea fondurilor necesare pentru administrarea corectă a zonelor locuite, a celor
indusriale şi a celor naturale;
 Eliminarea acţiunilor de distrugere a pădurilor;
 Crearea unor arii protejate.
CUM POATE SPRIJINI COMUNITATEA EFORTURILE CONSILIULU LOCAL?
CETĂŢENI:
 Protejaţi plantele şi animalele sălbatice;
 Participaţi ca voluntari în lucrări de conservare sau reabilitare a mediului;
 Deveniţi membri ai unei asociaţii de protecţie a mediului;
 Folosiţi îngrăşăminte organice. Realizaţi propriul compost;
 Folosiţi cât mai puţine pesticide şi îngrăşăminte chimice;
 Plantaţi pomi şi alte plante specifice zonei în care locuiţi;
 Nu achiziţionaţi lemn sau produse din lemn din surse neautorizate;
 Bucuraţi-vă de frumuseţile naturii, dar nu distrugeţi nimic şi nu lăsaţi deşeuri în urma
voastră;
 Nu tăiaţi pomi sau tufişurile în perioada de cuibărit a păsărilor.
ELEVI ŞI TINERI:
 Creaţi un colţ al naturii în şcoală. Acesta poate include un bazin, un gazon, o zonă cu
copaci, o grădină, căsuţe pentru păsărele etc;
 Implicaţi-vă în acţiunile asociaţiilor de protecţie a mediului;
 Plantaţi un copac;
 Lansaţi acţiuni de protejare a mediului natural în timpul vacanţelor;
 Nu aprindeţi focuri în grădină. Ele cauzează poluare şi distrug plante şi vietăţi;
 Învăţaţi cât mai multe despre speciile de plante şi animale caracteristice zonei în care
locuiţi.
AFACERI ŞI ALTE ORGANIZAŢII:
 Creaţi zone verzi în jurul clădirilor, puneţi flori la ferestre;
 Plantaţi copaci şi instalaţi căsuţe pentru păsări;
 Dacă aveţi o fermă sau sunteţi agricultori, practicaţi metode organice;
 Nu achiziţionaţi lemn şi produse din lemn decât din surse autorizate;
 Elaboraţi o politică de achiziţii în spiritul dezvoltării durabile;
INVENTARIEREA ŞI CONSERVAREA ARBORILOR ŞI SPECIILOR DE INTERES ŞTIINŢIFIC ŞI
TURISTIC

Obiective specifice:
 Inventarierea riguroasă a arborilor şi speciilor florei spontane şi faunei sălbatice de
interes ştiinţific şi silvic pe raza comunei Noşlac.
 Stabilirea mijloacelor adecvate pentru protecţia şi conservarea acestora.
Acţiuni posibile specifice:
 Adoptarea unui sistem local de reglementări care să faciliteze activitatea de
inventariere.
 Identificarea posibilităţilor de acordare a unor facilităţi economice (reduceri de taxe,
acces gratuit sau costuri diminuate, la diferite utilităţi pentru persoanele sau organizaţiile
care se implică în activitatea de inventariere şi conservare a speciilor şi exemplarelor
protejate.
 Aplicarea regimului de protecţie şi conservare vizuală (prin panouri informative),
precum şi fizică (prin delimitarea si restricţionarea accesului).
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 Implementarea programului de monitorizare şi protecţie a speciilor şi exemplarelor
protejate în scopul conservării acestora.
PROTECŢIA ŞI DEZVOLTAREA ECOSISTEMELOR FORESTIERE
Obiective specifice:
 Refacerea echilibrului ecosistemelor forestiere.
 Eliminarea practicilor necorespunzătoare de exploatare preferenţială a anumitor specii.
 Aducerea numărului de specii arboricole din cadrul fiecărui ecosistem forestier afectat
la situaţia normală.
 Creşterea numărului de indivizi din cadrul fiecărei specii afectate la numărul necesar
refacerii şi menţinerii echilibrului fiecărui ecosistem.
 Managementul corespunzător al pădurilor pentru refacerea şi menţinerea echilibrului
ecosistemelor forestiere.
 Interzicerea defrişărilor forestiere în arealele naturale şi zonele protejate.
 Reîmpădurirea zonelor forestiere defrişate cu specii arboricole specifice.
Acţiuni posibile specifice:
 Plantarea în cadrul fiecărui ecosistem forestier de arbori din speciile dispărute sau cu
număr diminuat de indivizi.
 Adoptarea unui sistem local specific de reglementări privind exploatarea raţională a
fondului forestier, care să aibă în vedere refacerea şi protejarea speciilor din cadrul
fiecărui ecosistem şi a numărului de indivizi din cadrul fiecărei specii. Reglementările vor
avea, după caz, prevederi privind interzicerea pe o perioadă determinată, a tăierilor din
specii ameninţate.
 Identificarea posibilităţilor de valorificare a speciilor arboricole de calitate mai slabă.
 Stabilirea unui sistem de taxe net diferenţiat pe specii, care să descurajeze exploatarea
speciilor ameninţate.
 Aplicarea unui sistem sever de amenzi în cazul nerespectării reglementărilor specifice
privind exploatarea fondului forestier.
 Delimitarea şi marcarea perimetrelor rezervaţiilor şi zonelor tampon.
 Instalarea de panouri de avertizare la limitele perimetrelor.
 Îmbunătăţirea cadrului legal existent în vederea protejării rezervaţiilor naturale.
 Aplicarea fermă a legislaţiei actuale privind exploatarea fondului forestier.
 Iniţierea de către administraţiile locale ale comunităţilor limitrofe rezervaţiilor, a
activităţilor de plantare a arborilor în ariile defrişate la care să fie antrenate ONG-urile,
cetăţenii şi alte entităţi.
PRACTICAREA TURISMULUI ŞI AGREMENTULUI ECOLOGIC ÎN ARIILE NATURALE
PROTEJATE, ZONELE FORESTIERE ŞI ZONELE DE AGREMENT

Obiective specifice:
 Eliminarea practicării turismului necontrolat în ariile naturale, rezervaţiile naturale şi
zonele forestiere.
 Practicarea exclusiv a turismului ecologic.
 Elaborarea şi implementarea unei strategii specifice pentru practicarea turismului şi
agrementului.
Acţiuni posibile specifice:
 Realizarea amenajărilor turistice prevăzute cu toate facilităţile necesare protecţiei
mediului în zonele naturale atractive care nu se află sub regim de arie protejată /
rezervaţie naturală.
 Instalarea la limita perimetrelor, rezervaţiilor naturale şi zonelor forestiere de panouri
de avertizare privind condiţiile de practicare a turismului.
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 Adoptarea unor decizii ale administraţiei publice locale pentru interzicerea turismului
necontrolat în, rezervaţiile naturale şi zonele forestiere şi pentru facilitarea turismului în
condiţii ecologice.
 Crearea, la nivelul administraţiei fiecărei, rezervaţii naturale şi zone forestiere, a
sistemului pentru organizarea turismului specific în perimetrele acestora.
 Aplicarea unui sistem de taxe pentru turismul, rezervaţiile naturale şi zonele forestiere.
 Aplicarea unui sistem sever de amenzi în cazurile de nerespectare a legislaţiei
specifice.
 Identificarea şi utilizarea tuturor posibilităţilor de realizare a parteneriatului dintre
autorităţile locale şi diferite instituţii/organizaţii din comunitate în vederea înlocuirii rapide a
actualelor forme de turism cu turismul ecologic.
ECOLOGIE RURALĂ. DIMINUAREA POLUĂRII FONICE ŞI A VIBRAŢIILOR ÎN ZONELE DE
LOCUIT

Obiective specifice:
 Realizarea studiilor de impact a traficului asupra sănătăţii şi a clădirilor.
 Reabilitarea drumurilor intens circulate.
 Implementarea reţelelor de monitorizare a poluării sonore şi prin vibraţii.
Acţiuni posibile specifice:
 Asigurarea transportului industrial cu mijloace nepoluante fonic.
 Încadrarea în normele şi standardele de poluare fonică şi prin vibraţii.
 Elaborarea unei broşuri şi a unor materiale informative referitoare la poluarea fonică,
prin vibraţii şi afectarea stării de sănătate a populaţiei.
 Elaborarea unui studiu de evaluare a degradării clădirilor din cauza vibraţiilor.
 Identificarea tronsoanelor intens circulate, care depăşesc limita maximă admisă.
 Implementarea reţelei de monitorizare a poluării sonore şi analiza degradării
construcţiilor prin vibraţii.
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR:
ELIMINAREA/DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A PRACTICILOR
ACTUALE DE GESTIONARE A DEŞEURILOR URBANE (MENAJERE, STRADALE, DE
GRĂDINĂ, DEJECŢII ANIMALE COMERCIALE)
Obiective specifice:
 Eliminarea impactului datorat precolectării deşeurilor menajere.
 Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 90% din sistemele de
transport deşeuri colectate în europubele.
 Eliminarea impactului asupra mediului în cazul a minimum 90% din sistemele de
transport deşeuri colectate în containere.
Acţiuni posibile specifice:
 Îmbunătăţirea sistemului de precolectare la clădiri de locuit, atât în ceea ce priveşte
dotarea cu numărul şi tipul recipienţilor de colectare, cât şi a dotărilor anexe (sistem de
ventilaţie, instalaţii de apă, sifon de pardoseală, gură de scurgere).
 Îmbunătăţirea sistemului de precolectare la clădiri de locuit, atât în ceea ce priveşte
dotarea cu numărul şi tipul recipienţilor de colectare, cât şi a dotărilor anexe.
 Realizarea unui sistem viabil de colectare diferenţiată a deşeurilor recuperabile la
sursă (agenţi economici sau persoane fizice).
 Colectarea separată a deşeurilor de grădină în vederea compostării acestora.
 Modernizarea instalaţiilor de evacuare şi depozitare a dejecţiilor animaliere.
 Stabilirea, prin decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale, a unui sistem de
amenzi pentru depozitarea de către agenţii economici a deşeurilor reciclabile, deşeuri care
au asigurate sisteme locale de reciclare.
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 Întocmirea unor broşuri educative privind modalităţile de reciclare a deşeurilor, tipărirea
şi distribuirea acestora locuitorilor comunei.
 Eaborarea şi implementarea unor progrme spcifice privind conştientizarea populaţiei
privind gestiunea deşeurilor şi în special a impactului diverselor operaţii (colectare,
transport, depozitare) asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
Obiective specifice:
 Deşeurile care nu se pot recicla ajung, în general, să fie depozitate pe rampele de
deşeuri. Liderii comunităţii vor trebui să se preocupe de reducerea cantităţii de deşeuri
produsă la nivel local, prin organizarea de programe de conştientizare şi educare a
publicului şi programe de reciclare şi colectare selectivă a deşeurilor. Se pot realiza acţiuni
de încurajare a publicului să achiziţioneze produse biodegradabile sau cu ambalare
redusă.
CUM POT SPRIJINI EFORTURILE PE CARE LE FACE CONSILIULUI LOCAL?
COMUNITATEA:

 Minimizarea producerii de deşeuri;
 Creşterea gradului de reutilizare a deşeurilor;
 Creşterea gradului de reciclare.
CETĂŢENI ŞI TINERI:










Nu cumpăraţi lucruri inutile;
Alegeţi produsele cu ambalaj redus;
Reutilizaţi sacoşele de plastic;
Cumpăraţi obiecte durabile;
Alegeţi produse alimentare în ambalaj returnabil,nu în PET sau carton;
Separaţi deşeurile şi reciclaţi ce puteţi;
Donaţi lucrurile care vă sunt inutile, nu le aruncaţi;
Folosiţi pe cât posibil baterii reîncărcabile.

AFACERI ŞI ALTE ORGANIZAŢII:










Verificaţi dacă deşeurile din activitatea Dvs. nu pot fi materii prime pentru altcineva;
Reciclaţi deşeurile în locuri special amenajate;
Achiziţionaţi produse durabile;
Achiziţionaţi produse reciclate, dacă este posibil;
Nu vă ambalaţi excesiv produsele;
Donaţi sau vindeţi ceea ce nu vă mai este necesar;
Achiziţionaţi echipamente eficiente;
Efectuaţi un audit al deşeurilor.

ELIMINAREA/DIMINUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PRACTICILOR ACTUALE DE
GESTIONARE (PRECOLECTARE, COLECTARE ŞI TRANSPORT, DEPOZITARE) A
DEŞEURILOR, INCLUSIV A CELOR DE CONSTRUCŢII ŞI DE DEMOLARE

Obiective specifice:
 Realizarea precolectării diferenţiate a deşeurilor din construcţii şi demolări în vederea
reutilizării lor ca material de acoperire periodică a deşeurilor menajere;
 Realizarea
precolectării
diferenţiate
a
deşeurilor
reciclabile.
Acţiuni posibile specifice:
 Realizarea unui sistem viabil de colectare diferenţiată a deşeurilor din construcţii şi
demolări la sursă (agenţi economici sau persoane fizice).
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 Realizarea unui sistem viabil de colectare diferenţiată a deşeurilor reciclabile la sursă
(agenţi economici sau persoane fizice) în vederea valorificării acestora prin livrare la unităţi
de profil.
 Dotarea cu numărul şi tipul necesar de recipienţi pentru colectare deşeuri industriale şi
întreţinerea corespunzătoare a acestora.
 Colectarea deşeurilor industriale de pe amplasamentele ilegale şi transportul acestora
la depozitul de deşeuri industriale.
 Emiterea unei decizii a autorităţilor administraţiei locale privind colectarea selectivă de
către agenţii economici şi populaţie a deşeurilor. Introducerea unui sistem fiscal de taxe
pentru gestiune deşeuri pentru agenţii economici producători de deşeuri industriale.
 Penalităţi la agenţii economici producători de deşeuri industriale pentru gestiunea
necorespunzătoare a acestora.
 Întocmirea unor broşuri educative privind modalităţile de reciclare a deşeurilor, tipărirea
şi distribuirea acestora locuitorilor, precum şi angajaţilor firmelor producătoare de deşeuri
reutilizabile/reciclabile.
 Elaborarea şi implementarea unor programe specifice privind conştientizarea populaţiei
privind gestiunea deşeurilor industriale şi în special a impactului diverselor operaţii
(colectare, transport, depozitare) asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
 Elaborarea de programe specifice de instruire a personalului unităţilor specializate în
colectarea, transportul, reciclarea şi depozitarea deşeurilor.
 Elaborarea şi implementarea de programe comunitare specifice pentru reciclarea unor
deşeuri colectate de la populaţie şi de la agenţi economici.
EDUCAŢIE ECOLOGICĂ CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE PARTICIPARE PUBLICĂ IN LUAREA
DECIZIILOR PRIVIND MEDIU

Obiective specifice:
 Stabilirea unor strategii sectoriale şi acţiuni specifice prin parteneriat cu ONG-uri,
agenţi poluatori, administraţia publică, instituţii publice.
 Stabilirea unui program de inventariere, analizare şi diseminare a deciziilor locale
privind capitalul natural şi protecţia mediului.
 Realizarea unui program anual privind opinia comunitară în legătură cu deciziile
publice şi private în domeniul mediului.
 Dezvoltarea unui Grup de Lucru Comunitar la nivel local cu rol de analiză şi diseminare
a deciziilor de mediu (40% comunitatea, 30% administraţia publică locală, 30% instituţii de
specialitate).
 Acţiuni posibile specifice:
 Informarea şi dezvoltarea voluntariatului de mediu, ca factor de implicare în rezolvarea
problemelor de mediu ale comunităţii.
 Implementarea reţelei de informare comunitară, în scopul identificării şi informării în
timp real despre accidentele tehnologice şi agresarea factorilor de mediu.
 Acţiunile concrete comunitare care pot viza aproximarea opiniei comunitare.
OBIECTIV STRATEGIC: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE OBŢINERE A PROIECTELOR DE
FINANŢARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ŞI CORELAREA OBIECTIVELOR ONG CU
STRATEGIILE ŞI TERMENII DE REFERINŢĂ A STRUCTURILOR DE FINANŢARE

Obiective specifice:
 Elaborarea revistei locale de mediu, cu participarea ONG, administraţiei publice locale
şi instituţiilor de specialitate.
 Elaborarea unor broşuri specifice fiecărui tip de proiect finanţat pentru mediu şi
educaţie ecologică, cu descrierea TOR şi eligibilitate prin acţiuni şi obiective, şi
diseminarea acesteia în comunitate.
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 Organizarea unor întâlniri lunare între ONG - Administraţie Publică Locală şi realizarea
transferului de abilităţi în managementul proiectelor.
Acţiuni posibile specifice:
 Realizarea unui sistem de informare publică educaţională cu privire la modul de
stabilire a obiectivelor şi criteriile de aplicare a acestor obiective.
 Realizarea unui anual de seminarii în scopul diseminării şi informării comunităţii cu
privire la oportunităţi de finanţare, eligibilităţi, opinii, obiective comunitare.
IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI DE CRIZĂ ÎN ACCIDENTE CU IMPACT MAJOR
ASUPRA MEDIULUI

Obiective specifice:
 Identificarea tuturor instituţiilor, organizaţiilor, precum şi a actelor legale în vigoare,
referitoare la atribuţiile cu rol în protecţia mediului şi prevenirea unor accidente tehnologice
cu impact asupra mediului.
 Crearea bazei de date interactivă (URL) cu privire la competenţe, responsabilităţi, timpi
de reacţie, modele şi structuri funcţionale eficiente.
 Stabilirea drepturilor comunităţii şi a modului legal de reacţie şi prevenire a unor
accidente tehnologice cu impact asupra mediului.
Acţiuni posibile specifice:
 Realizarea unui program anual pentru realizarea unor acţiuni de prevenţie şi
monitorizare a activităţilor cu potenţial impact major asupra mediului.
 Realizarea Grupurilor de Lucru la nivel administrativ teritorial şi stabilirea
competenţelor şi atribuţiilor acestora.
 Realizarea unei întâlniri trimestriale comune cu rol de informare, analiză şi diseminare
în managementul situaţiilor de criză.
CUM POATE SPRIJINI COMUNITATEA EFORTURILE CONSILIULUI LOCAL?
CETĂŢENI:

Deveniţi membri ai unei organizaţii de mediu;
Formaţi grupuri de voluntari pentru protecţia mediului;
Participaţi la cursuri de pregătire pentru adulţi;
Învăţaţi să utilizaţi calculatorul şi să accesaţi Internetul;
Vizitaţi cât mai des biblioteca locală;
Folosiţi toate oportunităţile de a învăţa lucruri noi la locul de muncă;
Comparaţi continuu performanţele de mediu ale localităţii Dvs.cu cele ale altor
comunităţi pe care le cunoaşteţi şi căutaţi soluţii pentru îmbunătăţiri;
 Comunicaţi Consiliului local sugestiile, opiniile şi problemele Dvs. privitor la protecţia
mediului;








ELEVI ŞI TINERI:

Efectuaţi un audit de mediu în şcoală;
Elaboraţi o revistă de mediu pentru localitate;
Puneţi bazele unei organizaţii de mediu în şcoală;
Contribuiţi la înfrumuseţarea şi întreţinerea zonelor verzi din localitate şi din jurul şcolii;
Efectuaţi vizite în firmele din localitate şi din împrejurimi;
Invitaţi membri ai Consiliului local şi ai diverselor partide politice să vă prezinte
planurile şi acţiunile lor legate de mediu;
 Organizaţi concursuri şcolare cu tematică de protecţie a mediului;
 Participaţi în programul Eco-şcoala.







AFACERI ŞI ALTE ORGANIZAŢII:

 Educaţi-vă şi instruiţi-vă angajaţii;
 Sponsorizaţi şi sprijiniţi evenimentele culturale şi educaţionale ale comunităţii;
55

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Comunei Noşlac
PLAN LOCAL DE ACȚIUNE

Încurajaţi-vă angajaţii să se perfecţioneze continuu;
Investiţi în oameni;
Stabiliţi relaţii de colaborare cu alte organizaţii locale;
Efectuaţi un audit de mediu al obiectivelor pe care le deţineţi;
Diseminaţi în cadrul comunităţii locale informaţii privind preocupările şi perfor-manţele
organizaţiei Dvs. referitoare la protecţia mediului;
 Stabiliţi relaţii cu şcolile din zonă;
 Organizaţi zile ale porţilor deschise, în care părţile interesate vă pot vizita.






APĂRAREA ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI ACCIDENTELOR DE MEDIU

Obiective generale:
 Sporirea capacitatii de prevenire, control şi intervenţie în caz de calamităţi naturale şi
accidente de mediu, prin realizarea unui sistem de monitorizare şi avertizare în caz de
accidente majore;
 Încurajarea dotării agenţilor economici cu mijloace de intervenţie rapidă in caz de
accidente tehnce.
 Colaborarea permanentă cu Comisia Judeţeană de Apărare Împotriva Inundaţiilor şi
Fenomenelor Meteorologice Periculoase în vederea abordării celor mai bune măsuri de
prevenire şi diminuare a efectelor calamităţilor naturale asupra mediului înconjurător,
precum şi a complicaţiilor care pot decurge din astfel de situaţii.
 Obiective imediate:
 Intensificarea preocupărilor pentru atragerea de fonduri, în vederea efectuării lucrărilor
imediate de protecţie a versanţilor, albiilor, digurilor, în vederea prevenirii calamităţiilor la
viituri puternice.
 Comisia Judeţeană de Apărare Împotriva Inundaţiilor şi Fenomenelor Meteorologice
Periculoase, va asigura o bună funcţionare a fluxului informaţional în cazul producerii
calamitatilor naturale şi accidentelor de mediu, în vederea soluţionării acestora în timp util;
 Inspectoratul pentru Apărare Civilă, APM Alba împreună cu Garda de Mediu, va
acţiona conform legii, solicitând obiectivelor economice cu riscuri majore de impact asupra
mediului elaborarea planurilor de intervenţie şi prevederea unor măsuri speciale pentru
evitarea accidentelor de mediu.
ECOLOGIZAREA AGRICULTURII SI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ

Obiective generale:
 Încurajarea proiectelor care conduc la o dezvoltare rurală durabilă;
 Protecţia, conservarea şi refacerea diversităţii biologice specifice agrosistemelor prin
încurajarea proiectelor care vizează aplicarea tehnologiilor favorabile unei agriculturi
durabile;
 Colaborarea cu instituţiile de profil pentru inventarierea terenurilor degradate
aparţinând fondului funciar în vederea reabilitării acestora.
Obiective imediate:
 Promovarea propunerilor de proiecte care vizează ecologizarea agriculturii locale;
 Supravegherea continuă a calităţii factorilor de mediu din zona rurală;
 Susţinerea propunerilor de proiecte din cadrul Programelor europene de dezvoltare
rurală.
PROMOVAREA ECOTURISMULUI

Obiective generale:
 Identificarea zonelor de interes ecoturistic de pe raza comunei şi promovarea lui;
 Susţinerea agro turismului în zonele cu tradiţie în acord cu principiile de protecţie a
mediului.
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Obiective imediate:
 Dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice şi a infrastructurii de acces.
FACILITAREA ŞI STIMULAREA DIALOGULUI DINTRE AUTORITĂŢI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ
ASUPRA STRATEGIEI, POLITICILOR, PROGRAMELOR ŞI DECIZIILOR PRIVIND MEDIUL ŞI
DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ

Obiective generale:
 Informarea publicului interesat în legatură cu evoluţia procesului de avizare a finanţării
proiectelor propuse;
 Promovarea unei atitudini responsabile şi pozitive a cetăţenilor asupra problemelor de
mediu;
 Atragerea participării publice spre promovarea unor noi proiecte de mediu care să
vizeze dezvoltarea durabilă a comunei.
Obiective imediate:
 Asigurarea participarii publice la luarea deciziei pe probleme de protectia mediului;
 Dezbateri publice cu privire la propunerile de proiecte de mediu din comună;
 Menţnerea legăturii cu mijloacele mass-media pentru a facilita diseminarea informaţiei
de mediu;
 Dialogul permanent între Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba şi organizaţiile nonguvernamentale, ca reprezentante ale societăţii civile, colaborarea cu acestea în scopul
diseminării informaţiei de mediu şi al sensibilizării publicului;
 Asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu prin mijloace specifice, în
conformitate cu prevederile Legii nr.86/2000 de ratificare a Convenţiei de la Aarhus, ale
Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Hotărârii de
Guvern nr.1115/2002 privind liberul acces la informaţia de mediu.
ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL FORMATIV ŞI INFORMATIV ÎN
VEDEREA FORMĂRII UNEI EDUCAŢII CIVICE ŞI ECOLOGICE A POPULAŢIEI

Obiective generale:
 Colaborarea, încurajarea şi sprijinirea oricăror iniţiative ale factorilor interesaţi în
educarea ecologică a populaţiei;
 Întocmirea unui plan local de acţiune pentru educarea civică şi ecologică a populaţiei;
 Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale din judeţ în scopul formării unei
educaţii civice şi ecologice a populaţiei.
Obiective imediate:
 Impulsionarea elevilor spre acţiuni cu caracter aplicativ: plantare de pomi şi flori,
recuperarea deşeurilor refolosibile, colaborarea cu şcolile pentru iniţierea unui muzeu al
florei şi faunei locale care să cuprindă cele mai reuşite exemplare colecţionate de elevii din
comună etc;
 Educarea populaţiei din localităţi în vederea depozitării controlate şi colectării selective
a deşeurilor;
 Colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale pentru realizarea filmelor ecologicoeducative necesare pentru formarea tinerilor în spiritul răspunderii civice faţă de mediul
înconjurător;
 Marcarea tuturor evenimentelor importante de mediu în scopul sensibilizării opiniei
publice.
În timp ce viziunea comunităţii asigură cadrul general, obiectivele şi ţintele de mediu
servesc drept jaloane pentru identificarea acţiunilor, acţiunile servesc la atingerea
obiectivelor şi ţintelor.
57

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Comunei Noşlac
PLAN LOCAL DE ACȚIUNE

Obiectivul de mediu reprezintă o transcriere a problemei de mediu într-o maniera
afirmativă, anticipativă şi exprimă în mod sintetic tipurile de acţiuni esenţial a fi realizate
intr-un anumit interval de timp.
Ţintele reprezintă sarcini cuantificabile necesare a fi realizate în intervalul de timp
specificat.
Indicatorii reprezintă măsura realizării obiectivelor de mediu şi a ţintelor, precum şi
măsura îmbunătăţirii vieţii populaţiei din comunitate prin rezultatele obţinute.
Acţiunile reprezintă activităţile concrete care servesc la atingerea obiective lor şi
ţintelor. Identificarea şi selectarea acţiunilor posibile are în vedere, de asemenea, punctele
slabe existente prezentate în Analiza SWOT pentru comuna Noşlac (lipsa de fonduri,
personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituţii din alte domenii), urmărindu-se
compensarea acestora prin acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea şi/sau întărirea
capacităţilor altor domenii.
Acţiunile posibile selectate pot fi grupate in:
Măsuri tehnologice – acţiuni care implică eforturi colective sau individuale pentru
soluţionarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administraţia locală, fie
de companii de utilităţi, societăţi, contractori privaţi;
Acţiuni legislative şi de reglementare – acţiuni care solicită societăţilor conformarea
cu reglementările de mediu specifice si implementarea de măsuri pentru reducerea
poluării mediului;
Educarea publicului şi instruirea personalului - programele de educare a publicului
joacă un rol crucial în educarea cetăţenilor şi a societăţilor cu diferite profiluri privind
conformarea cu noile cerinţe de mediu şi modul de realizare a sprijinului public pentru
programele de mediu;
Programele comunităţii – activităţi care implică acţiuni colective sau individuale ale
membrilor comunităţii pentru soluţionarea unor probleme de mediu.
Principalele acţiuni, cuantificarea lor, stabilirea responsabilităţilor sunt prezentate în:
“Planul local de acţiune pentru dezvoltare durabilă a comunei Noşlac”.
ORGANIZARE SPAŢIALĂ
Pentru comunităţile rurale, de mare importanţă este conservarea terenurilor agricole
şi promovarea dezvoltărilor care să nu reducă suprafaţa acestora. Extinderea şi
îmbunătăţirea calităţii zonelor verzi este un obiectiv de urmărit în contextul dezvoltării
durabile.
Implicarea cetăţenilor în eforturile de utilizare durabilă a terenurilor şi de asigurare a unor
spaţii de locuit rezonabile constiuie un factor important care impune:
 Utilizarea durabilă a terenurilor;
 Regenerarea comunităţilor;
 Renovarea clădirilor existente cu conservarea arhitecturii traditionale;
 Asigurarea de locuinţe decente la preţuri rezonabile;
 Crearea unor centre civice în fiecare sat.
MESAJ CĂTRE CETĂŢENI:

 Participaţi activ la întâlnirile de dezbatere a planurilor de dezvoltare locală;
 Realizaţi o listă a preocupărilor cetăţenilor legate de posibilităţile de dezvoltare locală;
 Dacă vă construiţi sau renovaţi o casă, investiţi în elemente de conservare a energiei,
care vă aduce beneficii pe termen lung;
 Participaţi la renovarea clădirilor publice si pastrarea acestora în bune condiţii;
 Găsiţi utilizări pentru spaţiile neocupate din clădirile din localităţile Dvs.;
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 Realizaţi un inventar al clădirilor în paragină sau care necesită îmbunătăţiri.
MESAJ CĂTRE ELEVI ŞI TINERI:

 Studiaţi monografia localităţii. Realizaţi un concurs tematic;
 Efectuaţi un audit al utilizării terenurilor din jurul şcolii. Cum ar putea fi îmbunătăţită
situaţia?
 Studiaţi o copie a planului localităţii. De ce credeţi că ar mai fi nevoie?
 Fotografiaţi locuri şi clădiri din localitate. Studiaţi geografia şi arhitectura acestora;
 Organizaţi o expoziţie la şcoală.
MESAJ CĂTRE OAMENII DE AFACERI ŞI ORGANIZAŢII:

 Dacă construiţi sau renovaţi o clădire, investiţi în elemente de conservare a energiei,
care vă aduc beneficii pe termen lung. Utilizaţi materiale reciclate sau recuperate dacă
este posbil;
 Asiguraţi renovarea şi construcţia clădirilor în stilul arhitectonic caracteristic localităţii.
Presiunile - opiniile cetăţenilor au fost studiate şi cercetate prin tehnici de sondaj,
concluziile vor influenţa prioritizările din Bugetul local în anii următori, pe un scenariu de tip
„Satisfacere Maximă a Nevoilor Cetăţenilor”.
Cetaţenilor li s-a prezentat un chestionar, unde au fost intrebaţi: ,,Dacă Primăria
comunei Noşlac contractează un credit pentru finanţarea unor acţiuni utile pentru comună,
vă rugăm să vă exprimaţi opinia în legătură cu obiectivele prioritare prezentate mai jos.
Astfel, în lista de propuneri, vă rugăm să acordaţi puncte pe o scală de la 1 la 5, în funcţie
de importanţa pe care o acordaţi fiecărei propuneri (1 cel mai puţin important - 5 cel mai
important)”.
Pentru economia generală a unei societăţi, căile de comunicaţie reprezintă unul din
factorii principali care favorizează dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate, ele
mijlocind mobilitatea oamenilor şi a bunurilor materiale, înlesnind accesul spre comunitate
spe ferme sau diverse obiective.
Necesitatea modernizării acestor drumuri se poate justifica prin următoarele:
 Aceste drumuri fac legătura cu terenurile agricole, aspect deosebit de important
având în vedere faptul că, principala ocupaţie a locuitorilor din zonă este agricultura.
Foarte important este faptul că, aceste drumuri fac legătura cu oraşele şi comunele
limitrofe.
 Modernizarea acestor drumuri este impusă de necesitatea rezolvării circulaţiei
rutiere şi pietonale în condiţii de confort optim şi de siguranţa circulaţiei.
 Modernizarea acestor drumuri este impusă de creşterea continuă a traficului rutier,
de starea de viabilitate înrăutăţită din cauza denivelărilor şi a numeroaselor gropi
existente în partea carosabilă.
 Scopul investiţiei este de a asigura circulaţia pe acest drum în condiţii normale,
inclusiv pe timp ploios sau la viituri mari.
 Realizarea acestor investiţii va contribui la realizarea unor activităţi productive la
nivelul localităţii şi a comunei, ducând la ridicarea standardului material şi spiritual al
locuitorilor, aşa încât acest lucru să conducă la stabilizarea populaţiei în aceasta zonă,
cu toate consecinţele benefice ale acesteia.
 Sprijinirea activităţilor turistice şi comerciale prin realizarea acestei investiţii.
 Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare, prin realizarea unei
suprafeţe netede care reduce poluarea sonoră, poluarea aerului (praful degajat la
trecerea vehiculelor), iar prin prevederea lucrărilor de siguranţa circulaţiei se reduce
numărul accidentelor şi implicit reducerea poluării accidentale.
 Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive
desfăşurate.
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Existenţa şi dezvoltarea continuă a elementelor de infrastructură este o cerinţă de
bază, o garanţie a stabilităţii populaţiei din zona respectivă. În cazul comunei Noşlac se
impun lucrări de infrastructură de bază care să asigure pentru locuitorii din zonă condiţii de
viaţă apropiate de condiţiile existente în mediul urban din România. În această ordine de
idei putem aminti printre lucrările de infrastructură necesare:
 Reabilitarea infrastructurii rutiere.
 Introducerea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare.
 Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminatul public.
 Introducerea alimentării cu gaze naturale.
Cele mai multe dintre clădirile construite se caracterizează printr-o proiectare şi o
finisare care nu ajută la conservarea energiei.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru aparatura casnică şi echipamentele industriale.
Este necesară implicarea cetăţenilor în eforturile de creştere a eficienţei utilizării energiei.
Comunitatea poate sprijini eforturile consiliului local prin:
 Creşterea eficienţei energetice.
 Promovarea surselor regenerabile de energie.
CETĂŢENI !








Închideţi luminile, televizoarele, calculatoarele şi aparatele casnice nefolosite;
Ţineţi ferestrele şi uşile închise când este pornită căldura;
Plantaţi copaci care absorb poluarea;
Nu supraîncălziţi încăperile;
Izolaţi bine uşile şi geamurile;
Achiziţionaţi echipamente economizoare.

ELEVI ŞI TINERI !

 Efectuaţi un audit energetic în şcoală;
 Gândiţi-vă unde s-ar putea face economii;
 Participaţi în programul Eco-şcoala!
OAMENI DE AFACERI ŞI ALTE ORGANIZAŢII !






Realizaţi un audit energetic în organizaţie;
Achiziţionaţi echipamente eficiente energetic;
Instruiţi-vă angajaţii să ia măsuri pentru reducerea consumurilor;
Izolaţi corespunzător clădirile.

ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI MEDIUL DE AFACERI
Pornind de la Analiza SWOT a contextului economic local, urmărind punctele tari şi
mai ales oportunităţile de dezvoltare economică durabilă, fără a pierde din vedere punctele
slabe şi temerile (riscurile) ce pot îngreuna procesul, s-au identificat următoarele tendinţe,
propuse drept ţinte ale planului de măsuri pentru implementarea strategiei de dezvoltare
durabilă:
Puncte Tari
 Activitatea economică a comunei Noşlac care are la bază ocupaţia principală a
locuitorilor:
 Agricultura în ferme si in gospodăriile populaţiei.
 Creşterea animalelor: ovine, porcine, bovine şi păsări crescute în ferme şi în
gospodăriile populaţiei.
 Tradiţii locale în creşterea oilor si prelucrarea brinzei telemea.
 Tendinţa de creştere a numărului IMM-urilor pentru valorificarea produselor agricole.
 Resurse de muncă calificate în numeroase domenii (tradiţii în agricultură şi industrie).
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Potenţial agricol ridicat în ceea ce priveşte agricultura, zootehnia şi silvicultura.
 Potenţial în dezvoltarea turismului.
 Potenţial turistic ridicat, utilizabil pe tot parcursul anului, datorat peisajului, tradiţiilor,
monumentelor culturale, istorice si naturale .
Oportunităţile
 Reconversia unor capacităţi în special agricole spre arii de productivitate adaptate
conditiilor locale.
 Utilizarea programelor de finanţare alocate “Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei
rurale”.
 Colaborare cu organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri
extrabugetare.
 Patrimoniul natural variat. El reprezintă o baza de plecare pentru diversificarea
turismului intern şi internaţional.
 Atragerea surselor de finanţare dedicate dezvoltării turismului.
 Potenţial de creştere a formelor de turism activ, axat pe natura unei noi abordări la
nivel naţional în ceea ce priveşte valorificarea resurselor naturale şi protecţia mediului.


MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR
a) ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
În vederea obţinerii unor randamente ridicate în agricultura montană se vor implementa
următoarele măsuri:
 Dotarea fermelor şi gospodăriilor individuale cu maşini şi utilaje pentru producţia
animală şi vegetală, prin acordarea de facilităţi în achiziţionarea lor;
 Protecţia mediului prin acordarea de “indemnizaţii compensatorii pentru o
agricultură ecologică”, conform reglementărilor UE;
 Asocierea proprietarilor de terenuri agriole în vederea înfiinţării de adevărate
exploataţii agricole şi de organizaţii profesionale;
 Sprjinirea familiilor tinere în vederea organizării de gospodării viabile;
 Susţinerea familiilor de agricultori prin acordarea de înlesniri în condiţiile legii;
 Îbunătăţirea structurii culturilor agricole în funcţie de condiţiile pedocliatice şi de
cerinţele pieţii cu influenţe favorabile în profiul agricultorilor;
 Dezvoltarea sectorului zootehnic, prin:
a. Ameliorarea raselor de animale,
b. Modernizarea adăposturilor,
c. Obţinerea de produse de bună calitate,
d. Ameliorarea calităţii fânului şi a altor categorii de furaje,
e. Îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor naturale, prin lucrări de întreţinere, utilizare
de îngrâşăminte naturale, însămânţări şi supraînsămânţări, combaterea
eroziunii solurilor
 Colectarea, procesarea şi valorificarea superioară a fructelor de pădure;
 Dezvoltarea pomiculturii, a culturilor de plante medicinale şi procesarea lor în
vederea valorificării superioare;
 Infiinţarea, dezvoltarea, de Asociaţii ale producătorilor din zona şi sprijinirea
funcţionării lor;
 Utilizarea terenurilor cu respectarea “bunelor practici agricole”.
b) TURISM
Comuna este imaginea cea mai expresivă a societăţii umane, care păstrează
bunurile cele mai de preţ ale umanităţii. Activitatea/valoarea unei aşezări rurale este dată
de următoarele elemente:
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Asigurarea unei stricte colaborări între administraţie, colectivităţile locale şi cele
profesionale în domeniul turismului (cu acordare de stimulente financiare locale).
Structurarea "produsului turistic" în funcţie de complexitatea acestuia şi valorificarea
lui cu multă competenţă (cu accent pe promovarea produselor de artă locale autentice).
Prezentarea de pachete turistice, prin programe deosebite, originale şi cu impact
maxim. Crearea şi menţinerea unei imagini, unice, originale (logo turistic). Distribuţia
produselor şi programelor turistice prin tour-operatori, agenţii de turism, mass-media etc.
Funcţia turistică a aşezărilor rurale se sprijină pe două acţiuni majore:
Managementul rural care se referă la activitatea administraţiei publice privitoare la
asigurarea creşterii calităţii vieţii în condiţiile realizării unei dezvoltări durabile. Pe baza
resurselor materiale, financiare şi umane locale, se vor sprijini activităţile economice şi
serviciile care păstrează/măresc viabilitatea localităţilor şi le asigură menţinerea unei
infrastructuri generale şi specifice cât mai moderne, dirijarea noilor realizări arhitecturale
pentru păstrarea calităţii peisajului şi a identităţii şi armonizarea cu mediul înconjurător;
Marketingul rural care cuprinde stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre mediul
social, economic şi instituţional, a nivelului pieţelor, cu echilibrarea raportului dintre cerere
şi ofertă.
Aplicarea politicilor de marketing contribuie la:
 Păstrarea calităţii cadrului natural
 Dezvoltarea zonelor de recreere, distracţii şi terenuri de sport
 Refacerea unor arealuri degradate si redarea lor în folosinţa comunităţii
PROGRAM: COMUNICARE
Activitatea din ultimii ani a instituţiilor publice locale relevă o serie de disfuncţio-nalităţi
care derivă, nu în ultimul rând, din carenţele informaţionale.
Sub-program: Baze de date
 structurare eficientă a bazei de date;
 interconectare printr-o reţea de căi electronice;
 simplificarea procedurilor de accesare a informaţiei.
Sub-program: Consultarea populaţiei
 informarea şi educarea cetăţenilor;
 consultarea permanentă a populaţiei;
 acţiuni de conştientizare a populaţiei cu privire la importanţa comunicării dintre
administraţie şi cetăţeni.
ZONE DE AGREMENT, MONUMENTELE CULTURALE ŞI ISTORICE
OBIECTIVE:





Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi artistice, culturale şi recreative;
Protejarea valorilor şi specificului local;
Protejarea moştenirii culturale şi istorice.
Pentru a proteja valorile culturale şi istorice ale localităţii, precum şi zonele de
agrement, se pot stabili zone de protecţie la nivel local. Acestea vor avea un regim
special în planurile de dezvoltare pe termen lung a comunităţii. Spre exemplu, clădirile
noi vor trebui să respecte stilul arhitectonic existent. Lipsa unor facilităţi de agrement,
sport şi petrecere a timpului liber este unul dintre motivele pentru care tinerii preferă să
părăsească localităţile.

COMUNITATEA POATE SPRIJINI EFORTURILE CONSILIULUI LOCAL PRIN:


Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi artistice, culturale şi recreative;
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Protejarea valorilor şi specificului local;
Protejarea moştenirii culturale şi istorice.

MESAJ CĂTRE COMUNITATEA DE AFACERI ŞI ALTE ORGANIZAŢII:







Sprijiniţi iniţiativele, proiectele şi evenimentele locale şi implicaţi-vă în realizarea lor;
Încurajaţi formarea unor echipe sportive sau formaţii artistice în rândul angajaţilor;
Sprijiniţi muzeul local;
Sponsorizaţi acţiunile la nivel local;
Apreciaţi şi rezultatele obţinute de către angajaţi în afara programului;
Dacă deţineţi baze sportive sau facilităţi de agrement, încercaţi să oferiţi preţuri
variabile, mai ieftine în perioadele neaglomerate.

MESAJ CĂTRE ELEVI ŞI TINERI:









Vizitaţi muzeele;
Aflaţi cât mai multe despre locurile, clădirile şi monumentele istorice din zonă;
Organizaţi concursuri tematice şi competiţii sportive;
Înscrieţi-vă într-o echipă sportivă sau într-un ansamblu artistic;
Învăţaţi să cântaţi la instrumente tradiţionale;
Organizaţi expoziţii de costume populare;
Frecventaţi bibliotecile, cinematografele şi teatrele;
Studiaţi numele locurilor şi aflaţi de unde provin.

MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Măsurile de întărire a capacităţii şi capabilităţilor instituţionale a Primăriei Noşlac se vor
realiza prin:
 management organizaţional şi financiar eficient;
 definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele
dezvoltării durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii.
A. Măsuri de creştere a eficienţei managementului financiar
Măsurile specifice propuse sunt următoarele:
 Perfecţionarea structurilor organizatorice interne;
 Reproiectarea procedurilor de planificare bugetară;
 Creşterea operativităţii şi calităţii în activitatea proprie fiecărei structuri interne;
 Optimizarea reglementărilor (proiecte HCL, dispoziţii primar) pentru a deveni eficiente
în folosul contribuabililor şi al întreprinzătorilor;
 Externalizarea activităţilor în condiţii de eficienţă şi operativitate;
 Reducerea drastică a costurilor operaţionale ale administraţiei publice;
 Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, măsurarea rezultatelor pe baza
indicatorilor
de
performanţă
şi întocmirea unui sistem eficace de cuantificare a rezultatelor pe etape (pe parcursul
derulării exerciţiului bugetar);
 Aprecierea corectă şi concretă a eficienţei cu care sunt utilizate fondurile publice.
B. Măsuri de întărire a capacităţii instituţionale în domeniile dezvoltării economice
comunitare şi a turismului (opţiune prioritară comunitară).
Activităţile turistice pot contribui la menţinerea viabilităţii şi continuităţii civilizaţiei
urbane. Comuna este imaginea cea mai expresivă a societăţii umane, care păstrează
bunurile cele mai de preţ ale umanităţii. Activitatea/valoarea unei aşezări rurale este dată
de următoarele elemente:
 Planul urbanistic care poate suporta o multitudine de transformări, determinate de
mersul ascendent al societăţii omeneşti;
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 Componentele cadrului natural au jucat un rol esenţial în stabilirea configuraţiei satelor,
astfel: formele de relief, reţeaua hidrografică, etc., au influenţat decisiv modul lor de
dezvoltare.
 Asigurarea unei stricte colaborări între administraţie, colectivităţile locale şi cele
profesionale în domeniul turismului, (cu acordare de stimulente financiare locale).
 Structurarea "produsului turistic" în funcţie de complexitatea acestuia şi valorificarea lui
cu multă competenţă (cu accent pe promovarea produselor de artă locale autentice).
 Prezentarea de pachete turistice, prin programe deosebite, originale şi cu impact
maxim.
 Crearea şi menţinerea unei imagini, unice, originale (logo turistic).
 Distribuţia produselor şi programelor turistice prin tour-operatori, agenţii de turism,
mass-media, etc.
Funcţia turistică a aşezărilor rurale se sprijină pe două acţiuni majore:
 Managementul rural care se referă la activitatea administraţiei publice privitoare la
asigurarea creşterii calităţii vieţii în condiţiile realizării unei dezvoltări durabile. Pe baza
resurselor materiale, financiare şi umane locale, se vor sprijini activităţile economice şi
serviciile care păstrează/măresc viabilitatea localitatilor şi le asigură menţinerea unei
infrastructuri generale şi specifice cât mai moderne, dirijarea noilor realizări
arhitecturale pentru păstrarea calităţii peisajului şi a identităţii şi armonizarea cu mediul
înconjurător;
 Marketingul rural care cuprinde stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre mediul social,
economic şi instituţional, a nivelului pieţelor, cu echilibrarea raportului dintre cerere şi
ofertă.
Aplicarea politicilor de marketing contribuie la:
 Păstrarea calităţii cadrului natural;
 Dezvoltarea zonelor de recreere, distracţii şi terenuri de sport;
 Refacerea unor arealuri degradate si redarea lor în folosinţa comunităţii;
 Introducerea muzeelor şi a obiectivelor turistice locale în circuite naţionale şi
internaţionale.
 Amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale.
Dezvoltarea activităţilor turistice reprezintă probabil cea mai eficientă activitate de
export a acelei comunităţi. Privind dezvoltarea activităţii turistice este uşor de imaginat
impactul acestei activităţi asupra sectoarelor economice conexe: industria hotelieră şi
restaurante, bunuri de larg consum, transporturi, comunicaţii, ateliere ale artiştilor populari,
pensiuni turistice rurale etc.
Prin prisma celor prezentate, elaborarea unei strategii orientate spre dezvoltarea
turismului în comuna Noşlac, reprezintă nu doar o şansă şi o oportunitate demnă de luat în
considerare, ci chiar o necesitate contemporană imperios argumentată de tendinţele
actuale şi viitoare de dezvoltare locală/regională/naţională.
Managementul resurselor umane
 Creşterea nivelului de pregătire profesională
 identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de training şi instruire,
 corelarea necesităţilor cu potenţialul uman existent,
 identificarea unui sistem de training permanent.
 Utilizarea eficientă a resurselor umane
 identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului,
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 personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite,
 actualizarea permanentă a fişei postului.
 Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale
 conştientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat,
 funcţionarea sistemului instituţional să fie transparentă pentru fiecare angajat,
 acordarea unor stimulente financiare în funcţie de eficienţa activităţii depuse.
PROBLEME FINANCIARE




Gestionarea mai eficientă a banului public;
Creşterea veniturilor prin proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilă;
Cheltuirea eficientă a veniturilor.

PROIECTE DE DEZVOLTARE
Câştigarea încrederii şi sprijinului comunităţii pentru strategia propusă, suportul
politic şi public reprezintă premisele succesului implementării strategiilor de dezvoltare
durabilă. Tehnicile şi instrumentele nu au mare utilitate în lipsa unui motor care să le pună
în aplicare.
Este nevoie de persoane care să se dedice implementării strategiei, este nevoie şi
de şansă. Implicarea comunităţii continuă să fie elementul de bază şi în faza de
implementare a strategiei.
Pentru comuna Noşlac putem identifica două scenarii în care să grupăm
programele şi proiectele propuse. În concepţia noastră aceste scenarii s-ar diferenţia prin
categoriile de agenţi de dezvoltare implicaţi şi gradul lor de implicare în implementarea
strategiei.
Un prim scenariu ar fi acela în care s-ar perpetua situaţia unui agent de dezvoltare
implicat în procesul de dezvoltare locală, adică administraţia publică din comună. Au fost
elaborate studii de fezabilitate pentru diferite proiecte, a fost elaborată Strategia de
Dezvoltare a comunei, s-au elaborat şi depus unele proiecte spre finanţare. În acest caz
am putea denumi această strategie drept o Strategie de dezvoltare polarizată. Acest
lucru se datorează faptului că, dintre programele şi proiecte identificate ca fiind necesare
pentru a fundamenta dezvoltarea continuă a comunităţii, doar o parte dintre iniţiative vor
putea fi implementate de către administraţia publică locală.
Un al doilea scenariu ar consta în situaţia în care mai mulţi agenţi de dezvoltare
de la nivelul comunei ar conştientiza rolul lor în procesul dezvoltării comunitare. Această
strategie s-ar denumi Dezvoltare multiplă. Strategia ar fi grupată, din punctul de vedere
al timpului de implementare, în trei etape:
 pe termen scurt,
 pe termen mediu,
 pe termen lung (2025 de ani).
Programele şi proiectele de dezvoltare în această strategie au fost aşezate în
ordinea priorităţilor evidenţiate de administraţia publică locală şi în funcţie de realităţile
observate de echipa care a elaborat această strategie.
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Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

2

3

4

1

Perioada
de
realizare
(termen)
5

Instituţia
responsabilă

Monitorizare
şi evaluare

6

7

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

MEDIU

1

2

3

4
5

Dezvoltarea infrastucturii
reţelelor hidrotehnice

Înlăturarea cauzelor care
duc la producerea unor
viituri şi calamităţi

Diminuarea suprafeţelor
cu exces de umiditate
Conservarea solului şi
protecţia împotriva
eroziunii
Reducerea eroziunii
terenurilor agricole

6

Îmbunătăţirea
ecosistemului forestier

7

Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii
agricole şi forestiere

8

Utilităţi pentru
expoataţiile agricole

Elaborarea unui studiu privind regularizarea
debitelor de apă în bazinul hidrografic pe
văile comunei Noşlac în vederea reducerii
fenomenelor de inundaţii şi de secetă
Calibrarea albiei minore a văilor Găbudului,
Valea Ciuciului, Pârâul Copand şi Valea
Şomoghiului (Fărăului).
Studiu de fezabilitate pentru corecţii de
torenţi, amenajări de acumulări de ape pentru
irigaţii în paralel cu atenuarea undelor de
viitură;
Implementarea Planului Judeţean de
ameliorare a terenurilor cu exces de umiditate
Proiecte pentru accesarea de fonduri de
mediu
Aplicarea programului judeţean de ameliorare
a terenurilor degradate prin eroziune
Plantarea de arbori şi arbuşti în vederea
refacerii fondului forestier
Proiecte pentru drumuri agricole şi forestiere
care să aibă la bază reparcelare prin care să
se reducă fărâmiţarea
Proiecte pentru acces la energie electrică,
alimentare cu apă, canalizare şi staţii de
epurare a exploataţiilor agricole, colectarea
deşeurilor agricole
Măsuri de ecologizare a terenurilor degradate
şi redarea lor în fondul funciar

Fonduri
U.E.
Fonduri
structurale
Bugetul de
Stat şi
Ministerul
Mediului
Surse
atrase
Bugetul de
stat
Fonduri
U.E.

20152020

Consiliul
Local Noşlac
20152020

Consiliul
Local Noşlac
SNIF Alba

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20152020

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Fonduri UE
Bugetul de
Stat

20152020

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Bugetul de
Stat

20152020

A.N.I.F.

Consiliul
Local Noşlac

Bugetul de
Stat
FonduriUE
Bugetul de
stat
Fonduri UE
Fonduri
private

20152020
20152020
20152020

9

Punerea în folosinţă a
terenurilor neagricole

Implementarea unui program de modernizare
a spaţiilor de stocare a dejecţiilor animaliere

10

Amenajarea spaţiilor de
stocare a dejecţiilor
animaliere

Sistem de colectare selectivă a deşeurilor
împreună cu municipiul Aiud

11

12

13

Elaborarea şi implementarea unui program
specific de conştientizare a populaţiei privind
gestiunea deşeurilor şi în special a impactului
diverselor operaţii (colectare, tran-sport,
depozitare) asupra sănătăţii umane şi a
mediului înconjurător
Managementul deşeurilor
Stabilirea unui program de inventariere,
analizare, diseminare, a deciziilor locale
privind capitalul natural şi protecţia mediului
Realizarea unui program anual privind opinia
comunitară în legătură cu deciziile publice şi
private în domeniul mediului
Dezvoltarea unui Grup de Lucru Comunitar la
nivel local cu rol de analiză şi diseminare a
Creşterea capacităţii de
deciziilor de mediu (40% comunitatea, 30%
participare publică la
administraţia publică locală, 30% instituţii de
luarea deciziilor privind
specialitate)
mediul, în respectarea
codului bunelor practici
Studierea posibilităţilor de înfiinţare de ONGagricole
uri pentru probleme de mediu
Creşterea capacităţii de
obţinere a proiectelor de
finanţare naţionale şi
internaţionale şi
corelarea obiectivelor
ONG cu strategiile şi
termenii de referinţă a
structurilor de finanţare

Elaborarea unor broşuri specifice fiecărui tip
de proiect finanţat ptr. mediu şi educaţie
ecologică, prin acţiuni şi obiective şi
diseminarea acesteia în comunitate
Participarea la seminarii în scopul diseminării
şi informării comunităţii cu privire la
eligibilităţi, opinii, obiective comunitare.
Atestare personal pentru managementul
proiectelor

Fonduri
private
Fonduri UE
Fonduri UE
Bugetul de
mediu

Fonduri
U.E.
Bugetul de
Stat

Fonduri UE
Bugetul de
Stat

Fonduri UE
Bugetul de
Stat

20152020

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

20152016

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20152016

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

2015

Consiliul
Local
Noşlac
Reprezent.
comunităţii

Consiliul
Local
Noşlac

Permanen
t

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Creşterea bazei de date interactivă cu privire
la competenţe, responsabilităţi, timpi de
reacţie, modele şi structuri funcţionale.
Implementarea
Creşterea bazei de date interactivă cu privire
managementului de criză la competenţe, responsabilităţi, timpi de
14
în accidentele cu impact reacţie, modele şi structuri funcţionale şi
major asupra mediului
eficiente
ORGANIZAŢIE SPAŢIALĂ
Dezvoltarea şi
reabilitarea urbanistică

Modernizarea străzilor şi a drumurilor
comunale din localităţile comunei

Dezvoltarea
infrastructurii de
transport
Modernizarea
Centrului civic

Realizarea unui plan de urbanism de detaliu
cu spaţii verzi, trotuare, alei pietonale, piaţă
comercială, parc şi locuri de parcare
Construire Căminului Cultural din
Găbud

4

Colectarea centralizată a
apelor menajere

Punerea în funcțiune a canalizării şi a staţie
de epurare localitatea Noşlac şi Căptălan

5

Îmbunătăţirea sistemului
de sănătate

Construirea unei clădirii pentru, cabinet
stomatologic

6

Organizarea şi
dezvoltarea zonelor de
agrement

Plan urbanistic zonal pentru un teren de
fotbal, o sală de sport şi un ştrand

7

Îmbunătăţirea sistemului
de învăţământ

Plan urbanistic zonal o tabără şcolară

8

Centru civic
reşedinţă de comună

Plan urbanistic de detaliu cu mobilier stradal,
indicatoare rutiere şi pentru pietoni adaptate
comunei Noşlac

9

Consolidarea fondului
locativ existent

10

Spaţii de cazare

1

2
3

Asigurarea dezvoltării spațiilor locative în
acord cu specificul arhitectural local
Construirea unui bloc de locuinţe tip ANL
pentru specialiştii din comună

Fonduri UE
Bugetul de
Stat

Permanen
t

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Bugetul de
stat şi local
Fonduri UE

20152018

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Bugetul de
stat

20152018

Fonduri
atrase
Fonduri UE
Bugetul de
Stat
Fonduri
atrase
Bugetul
local
Bugetul
local
Fonduri
atrase
Bugetul
local
Fonduri
atrase
Bugetul
local
Fonduri
private
Fonduri
structurale

2015

Consiliul
Judeţean
Alba
Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac
Consiliul
Local Noşlac

2005

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20152017

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20152020

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

2015

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20152016

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20152020
20152016

Consiliul
Local Noşlac
Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac
Consiliul
Local Noşlac

Bugetul
local
ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI MEDIUL DE AFACERI - Stimularea dezvoltării sectorului investițional
Înlocuirea tractoarelor şi maşinilor agricole cu
Fonduri
durata de funcţionare expirată şi dotarea cu
programe,
2015-2020
pachetul de maşini necesare unor exploatări
subvenţii,
agricole
credite
Fonduri
Elaborarea de strategii pilot pentru înfiinţarea
atrase,
de ferme familiale pe circa 5 ha teren, pe
2015-2020
subvenţii,
care să cultive: legume sau plante medicinale
credite
Fonduri
Crearea de facilităţi pentru spatii care sa
atrase,
permită depozitarea, uscarea, condiţionarea,
2015-2020
subvenţii,
ambalarea şi refrigerarea
credite
Bugetul de
Sprijinirea familiilor tinere în vederea
stat
organizării de
Permanent
Alte surse
Modernizarea
gospodării viabile
externe
exploataţiilor agricole în
vederea introducerii
Îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor naturale,
Bugetul de
1
standardelor comunitare prin lucrări de întreţinere, utilizare de
stat
minime de mediu, igienă îngrăşăminte naturale, însămânţări şi
Mediu
Alte surse
şi bună stare a factorilor
supraînsămânţări, combaterea eroziunii
externe
de producţie
solurilor
Fonduri
Înfiinţarea de noi livezi şi plantaţii de vii în
atrase,
2015-2020
zonele colinare
subvenţii,
credite
Sporirea randamentului şi extinderea
creşterii de animale prin: achiziţii de rase
Fonduri
superioare, construirea de adăposturi
atrase,
moderne
2015-2020
subvenţii,
inclusiv cu utilităţi, îmbunătăţirea condiţiilor
credite
de creştere a animalelor în construcţiile
existente
Proiecte privind procesarea cărnii şi a
Fonduri UE,
laptelui din fermele locale
subvenţii,
2015-2020
Crearea de parteneriate
credite banc

Fermieri
asociaţi

Fermieri
asociaţi
Parteneriate
între sectorul
privat şi
CL Noşlac
Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Fermieri
asociaţi

Asociaţii de
fermieri
Fermieri
familiali
Asociaţii de
fermieri

Consiliul
Local
Noşlac

Studiu cu privire la realizarea de sisteme de
irigații a culturilor agricole
Înfiinţarea cu sprijinul Primăriei
de Asociaţii a producătorilor din zonă şi
sprijinirea funcţionării lor
Înfiinţarea unei pieţe pentru produse agricole

2

Sprijinirea activităţilor
economice generatoare
de venituri alternative
nonagricole

Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii,
pentru valorificarea resurselor locale, a
meşteşugurilor tradiţionale, artizanatului,
crearea a noi locuri de muncă
Asistenţă tehnică şi de formare din partea
Primăriei, în vederea construirii şi
modernizării gospodăriilor pentru practicarea
agroturismului
Crearea de unităţi care să ofere următoarele
servicii: croitorie, reparaţii încălţăminte,
coafor-frizerie, reparaţii aparatură de uz
casnic, reparaţii radio-tv,
service auto
Parteneriate microregionale
Aplicarea strategiilor de dezvoltare GAL pe
Mureş şi pe Tâenave

3

4

Cooperarea
interregională a
comunelor

Elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea
de fonduri pe diferite programe de dezvoltare
a zonelor rurale

Dezvoltarea activităţii
economice în special în

Sprijin şi consultanţă profesională pentru
întreprinzători agricoli

Fonduri
atrase,
credite
bancare
Bugetul de
stat
Alte surse
externe
Bugetul
local
Fonduri
structurale
Bugetul de
stat
Alte surse
externe
Bugetul de
stat
Alte surse
externe
Surse
atrase
Fonduri UE
Bugetul
local al
Consiliilor
Locale
asociate
Parteneriate
publice
private
Asociaţii
neguvernamentale
DADR Alba

2015-2020

Parteneriat
public privat

2015

Consiliul
Local Noşlac

2015

Proprietar

Mediu

Proprietar

Mediu

Consiliul
Local Noşlac

2015-2020

Consiliul
Local Noşlac
Consiliul
Local
Noşlac

2015-2020

Consiliile
Locale
asociate

Permanent

Consiliul
Local Noşlac
Partenerii

Consiliile
Locale
asociate

Permanent

DADR Alba

Consiliul
Local

agricultura ecologică,
agroturism

Evaluarea suprafeţelor
agricole, pe categorii de
calitate de soluri ,
5
crearea planului de
exploatare a suprafeţelor
agricole
SOCIAL – CULTURAL
1

2

3

Programe educaţionale
pentru tineri

C.L.Noşlac
Partenerii

Permanent

Consiliul
Local Noşlac

Studiu de evaluare pedologică a suprafeţelor
agricole

DADR Alba

2015

DADR Alba

Studiu de evaluare pedologică a suprafeţelor
agricole

DADR Alba

2015

DADR Alba

Consiliul
Local Noşlac

2015-2016

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

2015-2017

Consiliul
Local
Noşlac

2015-2017

Consiliul
Local
Noşlac

2005-2017

Consiliul
Local Noşlac

Înfiinţarea unor spaţii/centre sportive (de
petrecere a timpului liber) care să ofere
diferite posibilităţi de practicare a sportului la
nivel de comună
Dezvoltarea unor materiale
informaţionale/sesiuni de informare care să
promoveze beneficiile activităţilor sportive

Petrecerea timpului liber

Manifestări culturale

Înfiinţarea unui centru cultural care să
găzduiască ateliere de promovare/practicare
a meseriilor tradiţionale, spaţii de expunere
Stimularea creativităţii (târguri de artă),
schimburi culturale între diferitele regiuni ale
ţării precum şi la nivel internaţional
Identificarea de amplasamente pentru zone
de agrement

4

5

Locuri de agrement

Consultarea populaţiei

Noşlac
Consiliul
Local
Noşlac
Consiliul
Local
Noşlac

Sprijinirea firmelor locale în asigurarea
resurselor umane şi asigurarea pieţelor de
desfacere pentru produsele fabricate

Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii
Informarea şi educarea cetăţenilor
Acţiuni de conştientizare a populaţiei cu

Bugetul
de stat
Fonduri
U.E.
Bugetul
de stat
Fonduri UE
Bugetul
de stat
Fonduri UE
Bugetul
de stat
Fonduri UE
Bugetul
de stat
Fonduri UE
Bugetul
de stat
Fonduri UE
Bugetul de
stat
Fonduri UE
Bugetul de

Permanent

2015

Mediu
Scurt

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac
Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

C Noşlac
onsiliul Local

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

privire la importanţa comunicării dintre
administraţie şi cetăţeni
Realizarea unui parteneriat public între
administraţia locală, societăţile economice,
societatea civilă şi cetăţeni

6

Coeziune, solidaritatea
cetăţenilor

Realizarea unui parteneriat public între
administraţia locală, societăţile economice,
societatea civilă şi cetăţeni

MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Optimizarea reglementărilor (proiecte HCL,
dispoziţii primar) pentru a deveni eficiente în
folosul contribuabililor şi al întreprinzătorilor
Externalizarea activităţilor în condiţii de
eficienţă şi operativitate
1

Creşterea eficienţei
managementului
financiar

2

Creşterea capacităţii
locale pentru accesarea
şi administrarea fondurilor (locale şi externe)

3

Dezvoltarea durabilă
a comunităţii

Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului
local, măsurarea rezultatelor pe baza
indicatorilor de performanţă
şi întocmirea unui sistem eficace de
cuantificare a rezultatelor pe etape
Cursuri de perfecţionare, cooperare şi
legături permanente cu serviciile publice
deconcentrate ale judeţului
Stabilirea legăturilor între comunele
învecinate, realizarea de parte-neriate
regionale ca bază pentru abordarea integrală
a dezvoltării
Ofertă de seminarii de popularizare şi
educaţie pentru elevi şi tineri în domeniul:
Flora şi fauna zonei, Cultura mediului
ambiant, Geologie, Speologie, Hidrologie,
Meteorologie populară şi ştiinţifică,
Pomicultură şi apicultură
Programe culturale reprezentative

stat
Fonduri UE
Bugetul
de stat
Parteneri
privaţi
Fonduri UE
Bugetul de
stat
Parteneri
privaţi
Fonduri UE
Consiliul
Local
Noşlac
Consiliul
Local
Noşlac
Consiliul
Local
Noşlac

Mediu

Mediu

Consiliul
Local
Noşlac

Permanent

Consiliul
Local Noşlac

2007-2008

Consiliul
Local Noşlac

Permanent

Consiliul
Local Noşlac

Permanent

Consiliul
Local Noşlac

2015-2017

Consiliile
Locale
partenere

Consiliul
Local
Noşlac

2015-2017

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul

Permanent

Consiliul

Consiliul
Local
Noşlac
Bugetul
Local al
comunelor
partenere

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

Local
Noşlac
Păstrarea tradiţiilor folclorice
DEZVOLTAREA GRADULUI DE ACCESIBILITATE LA SERVICII PUBLICE
Elaborarea unui studiu Modernizare DC 250
între Noşlac şi DJ107D, în lungime de
Reabilitare/
3,033km
modernizarea
Elaborarea unui studiu Modernizare DC249
1
infrastructurii rutiere
între Găbud şi limita jud.Mureş de 1,233km
de interes local
Elaborarea unui studiu Modernizare DC251
între Căptălan şi Valea Căptălanului de
5,033km

2

3

Extinderea şi reabilitarea
rețelelor de utilități publice

Modernizarea
infrastructurii rutiere
de interes local

Consiliul
Local
Noşlac

Fonduri
U.E.
Fonduri
structurale

Studiu de fezabilitate pentru modernizare
rețeleor de distrbuție energie ele

Fonduri de
la Bugetul
de Stat

Implementarea Planului Judeţean de
ameliorare a terenurilor cu exces de umiditate

Surse
atrase
Bugetul de
stat

Pietruirea/asfaltarea drumurilor agricole de
exploatație

Fonduri
bugetul
local

Local
Bucerdea
Noşlac
Permanent

Consiliul
Local Noşlac

20152018

Consiliul
Local
Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac

20152017

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local
Noşlac
DADR Alba
SNIF Alba

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

20082010

20152018

Nr.
crt.
1
MEDIU

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Denumirea
obiectivului

Titlul
proiectului

Sursa de
finanţare

Perioada de
realizare
(termen)

Instituţia
responsabilă

Monitorizare şi
evaluare

2

3

4

5

6

7

Dezvoltarea
infrastucturii reţelelor
hidrotehnice

Înlăturarea cauzelor
care duc la producerea
unor viituri şi calamităţi

Diminuarea
suprafeţelor cu exces
de umiditate
Conservarea solului şi
protecţia împotriva
eroziunii
Reducerea eroziunii
terenurilor agricole
Îmbunătăţirea
ecosistemului forestier

Elaborarea unui studiu privind
regularizarea debitelor de apă în
bazinul hidrografic pe văile comunei
Noşlac în vederea reducerii
fenomenelor de inundaţii şi de secetă
Calibrarea albiei minore a văilor
Găbudului, Valea Ciuciului, Pârâul
Copand şi Valea Şomoghiului
(Fărăului).
Studiu de fezabilitate pentru corecţii de
torenţi, amenajări de acumulări de ape
pentru irigaţii în paralel cu atenuarea
undelor de viitură;
Implementarea Planului Judeţean de
ameliorare a terenurilor cu exces de
umiditate

Fonduri U.E.
Fonduri
structurale

Fonduri Bugetul
de Stat şi
Ministerul
Mediului
Surse atrase
Bugetul de stat

2015-2020

2015-2020

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac
SNIF Alba

Consiliul Local
Noşlac

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Bugetul de Stat
Fonduri U.E.

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Plantarea de arbori şi arbuşti în vederea
refacerii fondului forestier

Bugetul de stat

2015-2020

Proiecte pentru drumuri agricole şi
forestiere care să aibă la bază

Fonduri U.E.
Fonduri private

2015-2020

Proiecte pentru accesarea de fonduri de
mediu

Fonduri U.E.

Aplicarea programului judeţean de
ameliorare a terenurilor degradate prin
eroziune

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac

reparcelare prin care să se reducă
fărâmiţarea

7.

Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea
infrastructurii agricole şi
forestiere

8.

Utilităţi pentru
expoataţiile agricole

9.

Punerea în folosinţă a
terenurilor neagricole

10.

Amenajarea spaţiilor de
stocare a dejecţiilor
animaliere

Proiecte pentru acces la energie
electrică, alimentare cu apă, canalizare
şi staţii de epurare a exploataţiilor
agricole, colectarea deşeurilor agricole

Fonduri U.E.
Bugetul de Stat

Măsuri de ecologizare a terenurilor
degradate şi redarea lor în fondul
funciar
Implementarea unui program de
modernizare a spaţiilor de stocare a
dejecţiilor animaliere
Sistem de colectare selectivă a
deşeurilor împreună cu
municipiul Aiud

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Fonduri de la
Administraţia
Naţională de
Îmbunătăţiri
Funciare

2015-2020

Administraţia
Naţională de
Îmbunătăţiri
Funciare

Consiliul Local
Noşlac

Fonduri private
Fonduri U.E.

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Fonduri U.E.
Bugetul de
mediu

2015-2016

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Fonduri U.E.
Bugetul de Stat

2015-2016

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Elaborarea şi implementarea unui
program specific de conştientizare a
populaţiei privind gestiunea deşeurilor şi
în special a impactului diverselor
operaţii (colectare, tran-sport,
depozitare) asupra sănătăţii umane şi a
mediului înconjurător

11.

Managementul
deşeurilor

Stabilirea unui program de
inventariere, analizare, diseminare,
a deciziilor locale privind capitalul
natural şi protecţia mediului
Realizarea unui program anual
privind opinia comunitară în legătură
cu deciziile publice şi private în
domeniul mediului

12.

Creşterea capacităţii de
participare publică la
luarea deciziilor privind
mediul, în respectarea
codului bunelor practici
agricole

Creşterea capacităţii de
obţinere a proiectelor
de finanţare naţionale şi
internaţionale şi
13.
corelarea obiectivelor
ONG cu strategiile şi
termenii de referinţă a
structurilor de finanţare

Implementarea
managementului de
14. criză în accidentele cu
impact major asupra
mediului

Dezvoltarea unui Grup de Lucru
Comunitar la nivel local cu rol de
analiză şi diseminare a deciziilor de
mediu (40% comunitatea, 30%
administraţia publică locală, 30%
instituţii de specialitate)

Fonduri U.E.
Bugetul de Stat

2015

Consiliul Local
Noşlac
Reprezentanţii
comunităţii
A.P.M. Alba

Studierea posibilităţilor de înfiinţare
de ONG-uri pentru probleme de
mediu
Elaborarea unor broşuri specifice
fiecărui tip de proiect finanţat ptr.
mediu şi educaţie ecologică, prin
acţiuni şi obiective şi diseminarea
acesteia în comunitate
Participarea la seminarii în scopul
diseminării şi informării comunităţii
cu privire la eligibilităţi, opinii,
obiective comunitare. Atestare
personal pentru managementul
proiectelor
Creşterea bazei de date interactivă
cu privire la competenţe, responsabilităţi, timpi de reacţie, modele şi
structuri funcţionale şi eficiente
Creşterea bazei de date interactivă
cu privire la competenţe,
responsabilităţi, timpi de reacţie,
modele şi structuri funcţionale şi
eficiente

Consiliul Local
Noşlac
Reprezentanţii
comunităţii
A.P.M. Alba

Fonduri U.E.
Bugetul de Stat

Permanent

Fonduri U.E.
Bugetul de Stat

Permanent

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

ORGANIZAŢIE SPAŢIALĂ
Modernizarea străzilor şi a
drumurilor comunale din localităţile
comunei
Realizarea unui plan de urbanism de
detaliu cu spaţii verzi, trotuare, alei
pietonale, piaţă comercială, parc şi
locuri de parcare

Bugetul de stat
şi local
Fonduri U.E.

2015-2018

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Bugetul de stat
Consiliul Local
Noşlac

2015-2018

Consiliul Judeţean
Alba

Consiliul Local
Noşlac

3.

Modernizarea
Centrului civic

Construire Căminului Cultural din
Găbud

Consiliul Local
Noşlac
Bugetul de Stat

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

4.

Colectarea centralizată
a apelor menajere

Punerea în funcţiune a canalizării şi
a staţie de epurare localitatea
Noşlac şi Căptălan

Fonduri U.E.
Consiliul Local
Noşlac
Bugetul de Stat
Fonduri atrase
Bugetul local

2005

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

2015-2017

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

1.

Dezvoltarea şi
reabilitarea urbanistică

2.

Dezvoltarea
infrastructurii de
transport

5.
6.

7.

8.

9.

Înbunătăţirea sistemului
Construirea unei clădirii pentru,
de sănătate
cabinet stomatologic
Organizarea şi
Plan urbanistic zonal pentru un teren
dezvoltarea zonelor de
de fotbal, o sală de sport
agrement
şi un ştrand
Îmbunătăţirea
Plan urbanistic zonal o tabără şcolară
sistemului de
învăţământ
Centru civic
reşedinţă de comună
Consolidarea fondului
locativ existent

Fonduri atrase
Bugetul local
Fonduri atrase
Bugetul local

2015

20015

Plan urbanistic de detaliu cu mobilier
stradal, indicatoare rutiere şi pentru
pietoni adaptate comunei Noşlac

Fonduri atrase
Bugetul local

2015-2016

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Asigurarea dezvoltării spaţiilor locative în
acord cu specificul arhitectural local

Fonduri private

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

10.

Spaţii de cazare

Construirea unui bloc de locuinţe tip
ANL pentru specialiştii din comună

Fonduri
structurale
Bugetul local

2015-2016

Consiliul Local
Noşlac

AACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI MEDIUL DE AFACERI Stimularea dezvoltării sectorului investiţional;
Înlocuirea tractoarelor şi maşinilor
Fonduri atrase
agricole cu durata de funcţionare
prin programe,
expirată şi dotarea cu pachetul de
2015-2020
Fermieri asociaţi
subvenţii,
maşini necesare unor exploatări
credite bancare
agricole
Elaborarea de strategii pilot pentru
Fonduri atrase,
înfiinţarea de ferme familiale pe circa
subvenţii,
2015-2020
5 ha teren, pe care să cultive:
Fermieri asociaţi
credite bancare
legume sau plante medicinale
Crearea de facilităţi pentru spatii
Parteneriate între
Fonduri atrase,
care
sa
permită
depozitarea,
sectorul privat şi
Modernizarea
subvenţii,
2015-2020
Consiliul Local
exploataţiilor agricole în uscarea, condiţionarea, ambalarea
credite bancare
şi
refrigerarea
Noşlac
vederea introducerii
standardelor
Bugetul de stat
Sprijinirea familiilor tinere în vederea
1.
Consiliul Local
organizării de
comunitare minime de
Alte surse
Permanent
Noşlac
gospodării viabile
mediu, igienă şi bună
externe
stare a factorilor de
Îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor
producţie
naturale, prin lucrări de întreţinere,
Bugetul de stat
Consiliul Local
utilizare de îngrăşăminte naturale,
Alte surse
Mediu
Noşlac
însămânţări şi supraînsămânţări,
externe
combaterea eroziunii solurilor
Fonduri atrase,
Înfiinţarea de noi livezi şi plantaţii de
subvenţii,
2015-2020
Fermieri asociaţi
vii în zonele colinare
credite bancare
Sporirea randamentului şi
Fonduri atrase,
Asociaţii de
extinderea creşterii de animale prin:
subvenţii,
2015-2020
fermieri
achiziţii de rase superioare,
credite bancare
Fermieri familiali
construirea de adăposturi moderne

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

inclusiv cu utilităţi, îmbunătăţirea
condiţiilor de creştere a animalelor
în construcţiile existente
Proiecte privind procesarea cărnii şi
a laptelui din fermele locale
Crearea de parteneriate
Studiu cu privire la realizarea de sisteme
de irigaţii a culturilor agricole

Înfiinţarea cu sprijinul Primăriei
de Asociaţii a producătorilor din
zonă şi sprijinirea funcţionării lor
Înfiinţarea unei pieţe pentru produse
agricole
Stimularea întreprinderilor mici şi
mijlocii, pentru valorificarea
resurselor locale, a meşteşugurilor
tradiţionale, artizanatului, crearea a
noi locuri de muncă

2.

Sprijinirea activităţilor
economice generatoare
de venituri alternative
nonagricole

Asistenţă tehnică şi de formare din
partea Primăriei, în vederea
construirii şi modernizării
gospodăriilor pentru practicarea
agroturismului
Crearea de unităţi care să ofere
următoarele servicii: croitorie,
reparaţii încălţăminte, coafor-frizerie,
reparaţii aparatură de uz casnic,
reparaţii radio-tv,
service auto

Fonduri atrase,
subvenţii,
credite bancare
Fonduri atrase,
credite bancare
Bugetul de stat
Alte surse
externe
Bugetul local
Fonduri
structurale

2015-2020
2015-2020
2015

Asociaţii de
fermieri
Fermieri familiali
Parteneriat public
privat
Consiliul Local
Noşlac

2015
Proprietar

Bugetul de stat
Alte surse
externe

Mediu

Bugetul de stat
Alte surse
externe

Mediu

Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac

Surse atrase

2015-2020

Consiliul Local
Noşlac

3.

4.

5.

Cooperarea
interregională a
comunelor

Dezvoltarea activităţii
economice în special în
agricultura ecologică,
agroturism

Evaluarea suprafeţelor
agricole, crearea
categoriilor calitative de
soluri locale, crearea
planului de exploatare a
suprafeţelor agricole

Parteneriate microregionale
Aplicarea strategiilor de dezvoltare
GAL pe Mureş şi pe Tâenave

Fonduri UE
Bugetul local al
Consiliilor
Locale asociate

Elaborarea documentaţiilor pentru
obţinerea de fonduri pe diferite
programe de dezvoltare a zonelor
rurale
Sprijin şi consultanţă profesională
pentru întreprinzători agricoli
Sprijinirea firmelor locale în
asigurarea resurselor umane şi
asigurarea pieţelor de desfacere
pentru produsele fabricate
Studiu de evaluare pedologică a
suprafeţelor agricole

Studiu de evaluare pedologică a
suprafeţelor agricole

2015-2020

Consiliile Locale
asociate

Parteneriate
publice private
Asociaţii
neguvernamentale

Permanent

Consiliul Local
Noşlac
Partenerii

Consiliile Locale
asociate

DADR Alba

Permanent

DADR Alba

Consiliul Local
Noşlac
Partenerii

Consiliul Local
Noşlac
Partenerii

Permanent

Consiliul Local
Noşlac

DADR Alba

2015

DADR Alba

DADR Alba

2015

DADR Alba

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

SOCIAL – CULTURAL

1.

Programe educaţionale
pentru tineri

Înfiinţarea unor spaţii/centre sportive
(de petrecere a timpului liber) care
să ofere diferite posibilităţi de
practicare a sportului la nivel de
comună

Bugetul
de stat
Fonduri U.E.

2015-2016

2.

3.

Petrecerea timpului
liber

Manifestări culturale

Dezvoltarea unor materiale
informaţionale/sesiuni de informare
care să promoveze beneficiile
activităţilor sportive cum ar fi:
dezvoltarea armonioasă a corpului
uman, dezvoltarea intrapersonală (a
caracterului) precum şi a relaţiilor
interpersonale
Înfiinţarea unui centru cultural care
să găzduiască ateliere de
promovare/practicare a meseriilor
tradiţionale, spaţii de expunere
Stimularea creativităţii (târguri de
artă), schimburi culturale între
diferitele regiuni ale ţării precum şi la
nivel internaţional
Identificarea de amplasamente
pentru zone de agrement

4.

Locuri de agrement

Amenajarea spaţiilor de joacă pentru
copii
Informarea şi educarea cetăţenilor

5.

Consultarea populaţiei

Acţiuni de conştientizare a populaţiei
cu privire la importanţa comunicării
dintre administraţie şi cetăţeni
Realizarea unui parteneriat public
între administraţia locală, societăţile
economice, societatea civilă şi
cetăţeni

Bugetul
de stat
Fonduri U.E.

2015-2017

Bugetul
de stat
Fonduri U.E.

2015-2017

Consiliul Local
Noşlac

Bugetul
de stat
Fonduri U.E.

2005-2017

Consiliul Local
Noşlac

Bugetul
de stat
Fonduri U.E.
Bugetul
de stat
Fonduri U.E.
Bugetul de
stat
Fonduri U.E.
Bugetul de
stat
Fonduri U.E.
Bugetul
de stat
Parteneri
privaţi
Fonduri U.E.

Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac

Permanent

Consiliul Local
Noşlac

2015

C Noşlac onsiliul
Local

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Mediu
Consiliul Local
Noşlac
Scurt

Mediu

Consiliul Local
Noşlac
Consiliul Local
Noşlac

6.

Coeziune, solidaritatea
cetăţenilor

Realizarea unui parteneriat public
între administraţia locală, societăţile
economice, societatea civilă şi
cetăţeni

Bugetul de
stat
Parteneri
privaţi
Fonduri U.E.

Mediu

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Permanent

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

2007-2008

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

MANAGEMENT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

1.

2.

3.

Creşterea eficienţei
managementului
financiar

Optimizarea reglementărilor
(proiecte HCL, dispoziţii primar)
pentru a deveni eficiente în folosul
contribuabililor şi al întreprinzătorilor
Externalizarea activităţilor în condiţii
de eficienţă şi operativitate
Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor
bugetului local, măsurarea
rezultatelor pe baza indicatorilor de
performanţă
şi întocmirea unui sistem eficace de
cuantificare a rezultatelor pe etape
Cursuri de perfecţionare, cooperare
şi legături permanente cu serviciile
publice deconcentrate ale judeţului

Consiliul
Local Noşlac

Permanent

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul
Local Noşlac

Permanent

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Creşterea capacităţii
locale pentru accesarea
şi administrarea fondurilor (locale şi
externe)

Stabilirea legăturilor între comunele
învecinate, realizarea de parteneriate regionale ca bază pentru
abordarea integrală a dezvoltării

Bugetul
Local al
comunelor
partenere

2015-2017

Consiliile Locale
partenere

Consiliul Local
Noşlac

Dezvoltarea durabilă
a comunităţii

Ofertă de seminarii de popularizare
şi educaţie pentru elevi şi tineri în
domeniul: Flora şi fauna zonei,
Cultura mediului ambiant
Geologie, Speologie, Hidrologie,
Meteorologie populară şi ştiinţifică,
Pomicultură şi apicultură

Consiliul
Local Noşlac

2015-2017

Consiliul Local
Noşlac

Consiliile Locale
partenere

Programe culturale reprezentative

Păstrarea tradiţiilor folclorice

Consiliul
Local Noşlac
Consiliul
Local Noşlac

Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului

Titlul
proiectului

Sursa de
finanţare

1

2

3

4

Permanent

Permanent
Perioada de
realizare
(termen)
5

Consiliul Local
Noşlac Noşlac
Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Instituţia
responsabilă

Monitorizare şi evaluare

6

7

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac
DADR Alba
SNIF Alba

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Consiliul Local
Noşlac

Dezvoltarea gradului de accesibilitate la servicii publice

1.

2.

Reabilitare/
modernizarea
infrastructurii rutiere
de interes local

Extinderea şi
reabilitarea reţelelor
de utilităţi publice

3.

Modernizarea
infrastructurii rutiere
de interes local

Elaborarea unui studiu Modernizare
DC 250 între Noşlac şi DJ107D, în
lungime de 3.033km
Elaborarea unui studiu Modernizare
DC249 între Găbud şi limita
jud.Mureş de- 1,233km
Elaborarea unui studiu Modernizare

DC251 între Căptălan şi Valea
Căptălanului de 5,033km
Studiu de fezabilitate pentru
modernizare reţeleor de distrbuţie
energie ele

Fonduri U.E.
Fonduri
structurale

Fonduri de la
Bugetul de Stat

2015-2018

2015-2017

Implementarea Planului Judeţean
de ameliorare a terenurilor cu
exces de umiditate

Surse atrase
Bugetul de stat

2008-2010

Pietruirea/asfaltarea drumurilor
agricole de exploataţie

Fonduri bugetul
local.

2015-2018
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BORDEROU DE PIESE SCRISE ŞI DESENATE
Foaie de capăt
Colectiv de elaborare
INTRODUCERE
Analiza situaţiei existente şi propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului
Capitolul I
1.1. Încadrarea în teritoriu a comunei
1.2. Cadrul natural- baza de susţinere a sistemului teritorial urban
1.3. Caracteristici geologice şi seismologice
1.4. Clima
1.5. Aer
1.6. Apa
1.7. Condiţii geotehnice privind viitoarele construcţii în zona studiată
1.8. Resurse naturale
1.9. Flora şi fauna spontană
1.10. Zone naturale protejate
1.11. Peisaj antropic
1.12. Zona destinată spaţiilor verzi
1.13. Riscuri naturale
1.14. Riscuri antropice
1.15. Utilizarea terenurilor
1.16. Patrimoniu cultural construit
1.17. Date demografice
1.18. Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării PUG-lui
Capitolul II
Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată
2.1. Calitatea aerului
2.2. Calitatea apei
2.3. Calitatea solului- Zone de risc antropic şi natural
2.4. Zone verzi
Capitolul III
Protecţia mediului - propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului în contextul Strategiei de
dezvoltare şi Planului Urbanistic General Noşlac, judeţul Alba
3.1. Obiectivele PUG Noşlac 2014 – 2024
3.2. Propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului
Capitolul IV
Arii naturale protejate
Capitolul V
Zonele posibil a fi afectate semnificativ de implementarea proiectului Actualizarea Planului
Urbanistic General Noşlac
Abrevieri şi Acronime
Glosar de termeni şi expresii
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INTRODUCERE
Aşezare
Comuna Noşlac are un teritoriu administrativ de 4835 ha, şi se află amplasată în
partea de nord-est a judeţului Alba, la circa 69 km de municipiul Alba Iulia, în bazinul
hidrografic al Mureşului, la limita cu judeţul Mureş.

Analiza situaţiei existente şi propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului
Informaţii generale privind necesitatea studiului
Prezenta lucrarea reprezintă Studiu de mediu în cadru Strategiei de dezvoltare
spaţială a Comunei Noşlac, judeţul Alba. Lucrarea a fost întocmită de SC TOTAL
PROIECT PLUS SRL Alba.
Studiul de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele de conţinut ale Anexei
nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 „privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe”.
Strategiei de dezvoltare spaţială a Comunei Noşlac în paralel cu Actualizarea
Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Noşlac sunt promovate de către Primăria
Comuna Noşlac, în calitate de titular al planului, şi prevede obiectivele, acţiunile şi
măsurile de dezvoltare pentru întreg teritoriul administrative al comunei, cât şi organizarea
arhitectural urbanistică a teritoriului administrativ al comunei, corelată cu Planul de
Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba(PATJ Alba).
Scopul general al strategiei decurge din rolul pe care administraţia publică locală îl
poate juca la nivelul gestiunii comunei, acela de a coordona toate acţiunile publice şi
private iniţiate în dezvoltarea acesteia.
Planul Strategic are caracter de analiză şi reglementare operaţională a situaţiei
existente pe termen scurt, precum şi prevederi pe termen mediu şi lung.
Scopul evaluării studiului de mediu este acela de a contribui la integrarea
consideraţiilor cu privire la mediu, în pregătirea şi elaborarea Planului de Dezvoltare socioeconomică şi a Planului de Acţiune 2014-2020 al administraţiei comunei Noşlac.
Evaluarea impactului asupra mediului trebuie să se efectueze în fiecare
proiect/proces tehnic de planificare sau luare a deciziei. Astfel, procedura constă în
identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor directe şi indirecte asupra factorilor de
mediu. Evaluarea impactului asupra mediului în autorizarea unor politici, planuri sau
programe, în cazul de faţă – Strategiei de dezvoltare spaţială a Comunei Noşlac trebuie
să ţină seama de protejarea mediului.
Studiul de mediu reprezintă documentul care conţine informaţiile şi concluziile
evaluării de mediu pentru acest Strategiei de dezvoltare spaţială a Comunei Noşlac.
Evaluarea stategică de mediu se realizează în baza cerinţelor Directivei SEA
(Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri
şi programe asupra mediului) şi a Hotărârii de Guvern nr. 1076/8.07.2004 de stabilire a
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri sau programe, care transpune
prevederile Directivei menţionate în legislaţia naţională.
Metodologia utilizată în evaluarea studiului de mediu şi de peisaj include
cerinţele documentelor mai sus amintite, precum şi recomandările din:
„Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe”, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006;
„Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe” şi „Ghidul
privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de amenajare a teritoriului şi
urbanism”, elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE
2004/016 – 772.03.03) „Întărirea capacităţii instituţionale pentru implementarea şi punerea
în aplicare a Directivei SEA şi a Directivei de Raportare”.
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Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările
ulterioare;
Legea nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi a faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului Naţional –
Secţiunea a III a – zone protejate;
Legea nr. 107/1996 Legea Apelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 161/2006 al MMGA pentru aprobarea Normativului privind clasificarea
calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă;
H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic a apelor uzate (Normativ NTPA – 002 privind condiţiile de evacuare a
apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA –
001 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane
la evacuarea în receptorii naturali), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind
protecţia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi
atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
STAS 10009/1988 Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
Ordinul nr. 756/1997 al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea
poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul nr. 757/2004 al MMGA pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul nr. 536/1997 actualizat, Ordinul nr. 119/2014 al MS pentru aprobarea
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările
si completările ulterioare.
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CAPITOLUL I

1.1. Încadrarea în teritoriu a comunei
- Comuna Noşlac este situată în partea de nord-est a judeţului, de-a lungul drumurilor
judeţeane DJ107G şi DJ107D.
- Oraşul cel mai apropiat de localitatea reşedinţă de comuna – Noşlac - este oraşul Ocna
Mureş, situat la 7 km.
- Comuna Noşlac (265 m altitudine absolută )se încadrează în 46040’48” latitudine
nordică şi 23093’30” longitudine estică şi este situată în estul Culuarului Mureşului, la
confluenţa dintre Mureş şi Arieş. Morfostructural este delimitat la nord-vest de dealurile
piemontane ale Trascăului de care este despărţit prin sectorul de culuar şi Podişul
Târnavelor la sud -est.
- Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4835 ha, ceea ce reprezintă 0,76% din
suprafaţa judeţului.
- Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Noşlac sunt:
în Sud
- comuna Fărău;
în Vest
- oraşul Ocna Mureş;
în Nord
- comuna Lunca Mureş şi comuna Cheţani din Jud.Mureş;
în Est - oraşul Luduş şi comuna Aţintiş din Jud. Mureş.
Arealul teritoriului comunei este alcătuit din 6 localităţi:
Noşlac - reşedinţa comunei, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea Ciuciului.
1.2. Cadrul natural - baza de susţinere a sistemului teritorial urban
Teritoriul administrativ al comunei Noşlac este situat în partea nord-vestică a
Dealurilor Târnavei Mici, la contactul dintre acesta cu Piemontul Trascăului şi Câmpia
Transilvaniei, unităţi geomorfologice pe care le separă culuarul larg al Mureşului în zona
Ocna Mureş – Turda. Culoarul Mureşului reprezintă o unitate depresionară cu altitudini
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cuprinse pe teritoriul comunei Noşlac între 256 m în zona de luncă şi 350 m în partea
nord-estică a teritoriului. Este asimetric mult mai larg pe dreapta Mureşului, datorită
abaterii râului spre sud în urma împingerii exercitate de afluenţii riguroşi ce coboară din
Apuseni (Arieşul).
Se disting:
- zona de luncă largă a Mureşului ce corespunde cu terasa de luncă (2-3 m);
- zona de platou, reprezintă un şes imens şi corespunde terasei a cincea (50 - 60
m) a Mureşului care se continuă cu cea a Arieşului până spre Cîmpia Turzii.
Diferenţa de nivel dintre cele două trepte de relief este de circa 50 m şi se prezintă
ca un abrupt unde se identifică celelalte terase ale Mureşului.
Partea de nord-vest a comunei este ocupată de ultimele prelungiri ale podişului
Măhăcenilor, dealuri cu un relief uşor ondulat.
Terasele Mureşului sunt utilizate în agricultură, terenurile agricole ocupă circa 80%
din suprafaţa comunei.
Din punct de vedere morfologic au fost identificate următoarele forme de relief:
Zona colinară
Este dispusă în partea sudică şi sud-estică a teritoriului şi cuprinde altitudinile de
peste 350 m ce aparţin dealurilor podişului Tîrnavelor.
Stratificaţia terenului este constituită dintr-un orizont deluvial (argile, argile
nisipoase) cu grosime variabilă ce repauzează pe roca de bază constituită din argile
marnoase stratificate, cu nivele de tufuri şi intercalaţii nisipoase şi de gresii - de vârstă
pliocenă sau sarmaţiană ce aflorează la zi pe partea stângă a drumului Războieni - Lunca
Mureşului DJ 107 F sau pe formaţiunile aluviale din zonele de terasă şi de racord ale
acestora cu lunca râului Mureş.
Sub acţiunea factorilor exogeni depozitele mai vechi au fost erodate sau alterate iar
materialul rezultat - transportat de văile torenţiale şi de apele de şiroire şi depus pe pante
sub formă de sedimente fine (argiloase prăfoase) mai groase în zonele cu culmi domoale
şi mai subţiri pe versanţii relativ abrupţi.
Zona de terasă
Zona de terasă este bine reprezentată în teritoriul studiat şi formează în partea
centrală un platou imens corespunzând terasei a patra a Mureşului .
Din punct de vedere stratigrafic această terasă are un caracter încrucişat conţinând
un amestec dezordonat de materiale în care se pot observa lentile de pietriş, nisipuri,
argile, având înglobate numeroase elemente de bolovăniş.
Zona de luncă
Se individualizează de-a lungul râului Mureş, cu o dezvoltare mai largă pe malul
drept ca urmare a deplasării cursului râului Mureş spre sud ca efect al împingerii exercitate
de afluenţii pe dreapta ce coboară din Munţii Apuseni (râul Arieş).
Caracteristic acestei zone este terenul aproximativ plan (cu diferenţe de nivel de
cca 4,00 m de la est spre vest) cu stabilitatea ridicată (fără forme sau urme de alunecare),
supusă deseori inundării în perioadele de viitură pe cursul râului Mureş şi menţinerea unor
suprafeţe ca zone mlăştinoase cu vegetaţie caracteristică.
Din punct de vedere litologic formaţiunile sedimentare sunt alcătuite din depozite
aluviale cu o stratificaţie încrucişată şi o granoclasare pe verticală: în suprafaţă sedimente
fine (argiloase - prăfoase - nisipoase) cu grosimi cuprinse între 0,50 -:- 3,00 m, sub care
se interceptează pachetul aluvionar grosier constituit din nisipuri mari, pietrişuri,
bolovănişuri cu pietriş şi nisip.
1.3. Caracteristici geologice şi seismologice
1.3.1. Geologia regiunii
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Din punct de vedere geologic zona cercetată se situează în partea sud-vestică a
unităţii geotectonice denumită Bazinul Transilvaniei, în zona cutelor diapire.
Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei a avut o evoluţie net distinctă faţă de sistemele
cutate înconjurătoare; s-a născut şi a evoluat pe un masiv rigid de tip "masiv median" care
nu a fost afectat sensibil de mişcările orogenetice din ciclul alpin. Structura geologică a
bazinului este următoarea:
- fundament alcătuit din şisturi cristaline neregenerate în orogeneza alpină;
- cuvertura prelaramică;
- depozite de vârstă paleogenă şi neogenă.
1.3.2. Activitatea seismică
Zona studiată se încadrează în zona seismică "E", cu valoarea coeficientului
Ks=0,12 cu perioada de colt,Tc = 0.7 sec în conformitate cu prevederile Normativului P
100-1/2006. Perioada de colt : 0,7 Valoarea coeficientului Ks: 0,12
1.3.3. Adâncimea de îngheţ
Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet în zona cercetată este de – 0.90 m
de la nivelul terenului natural sau sistematizat.
Toate adancimile de fundare trebuie sa depăşească această cotă, deoarece,
datorită fenomenului de înghet – dezghet, terenul se degradează, micşorandu-şi
considerabil capacitatea portantă.
1.4. Clima
Comuna este situată în partea de nord a judeţului, zonă în care principalele
elemente climatice au următoarea evoluţie.
Temperatura aerului – valoarea medie multianuală este de cca 90C, sezonul de
vară înregistrează 200C, iar cel de iarnă –40C. În raport cu valoarea medie extremele
înregistrează 39 0C, iar minimele –320C.
Zilele tropicale (peste 300C) ajung la 15-20 zile, zilele de vară 25-35 zile, zilele cu îngheţ
cca 100-150 zile.
Precipitaţiile sunt în jurul valorii de 700 mm/m2. Cela mai multe precipitaţii se
produc primăvara iar cele mai mari cantitativ se produc vara la precipitaţiile torenţiale.
Anual se înregistrează cca 130 zile cu precipitaţii. Stratul de zăpadă are 5-7 cm, şi o
durată de cca 50 zile. Topirea lui provoacă creşterea debitelor pe reţeaua torenţială.
Vântul dominant este cel al circulaţiei vestice dar şi sud-vestice. În zonă se simte
influenţa foehnală cu intensităţi relativ medii care topeşte zăpada şi activează reţeaua
hidrografică torenţială.
1.5. Aer
Pe teritoriul comunei Noşlac nu există surse majore de poluare a aerului.
Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental:
Surse fixe: - sisteme de încălzire;
- activităţile agrozootehnice.
Surse mobile: - circulaţia pe drumurile: naţional, judeţean şi locale (autovehicule de
diferite tipuri şi tonaje, utilaje agricole, transport în comun).
1.6. Apa - Reţeaua hidrografică
1.6.1. Apele de suprafaţă
Principala apă curgătoare care drenează teritoriul comunei Noşlac este râul Mureş,
care în dreptul localităţii Copand îşi uneşte apele cu cele ale râului Arieş, în locul la numit
la Zugău.
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Râul Mureş intră pe teritoriul administrativ al comunei în partea de nord-est, la o
altitudine de 270 m, şi părăseşte comuna în apropiere de Oca Mureş, la o altitudine de
260 m. Cei 10 m diferenţă de nivel înregistraţi pe o lungime de cca. 10 km, determină o
curgere lină, şi un curs puternic meandrat, cu predispoziţie la inundaţii în timpul ploilor
abundente din bazinul său hidrografic.
Văile locale îşi au obârşia în culmea principală care separă bazinele hidrografice
ale Mureşului şi Târnavei Mici. Acestea se prezintă prin culuare largi, cu lunci bine
individualizate a căror lăţime variază de la câteva sute de metri până la 1 km, iar panta
este de 0,4...1 m/km. Lateral aceste lunci sunt presărate cu glacisuri proluvio-coluviale
extinse, care uneori au fost retezate apărând ca trepte secundare. Grosimea stratului
aluvionar în aceste lunci variază de la 2-4 m în cazul cursurilor mici de apă până la 5-8 m
în cazul celor mari.
Mureşul primeşte pe partea dreaptă câteva pârâiaşe ce îşi au obârşia în terase .
Pe platoul format de terasa a cincea pentru dezvoltarea agriculturii s-a creat un
sistem de canale de irigaţie care aduc un exces de umiditate, concretizat prin infiltraţii în
zona de luncă. În zona de luncă nivelul pânzei freatice este foarte aproape de suprafaţă,
datorită bogatelor izvoare de la baza teraselor iar printr-un sistem de canale apa este
deversată în Mureş.
Reţeaua hidrografică în teritoriul studiat este slab reprezentată prin câteva văi cu
caracter semipermanent, acestea sunt: Valea Găbudului, Valea Ciuciului, Pârâul Copand
şi Valea Şomoghiului (Fărăului).
Cursul principal de apă din zonă îl constituie râul Mureş care curge pe o direcţie NE
- SW prin mijlocul unei lunci bine individualizată în special pe malul drept (în zona
teritoriului studiat).
Panta de curgere redusă de 2‰ favorizează formarea meandrelor, a plajelor cât şi
inundarea unor suprafeţe mari de teren din zona de luncă.
Talvegul foarte mic şi influenţa debitelor şi a aluviunilor aduse de către Arieş, a contribuit
în timp la o puternică meandrare dar şi schimbări de albie, în urma căreia a rezultat mai
multe braţe moarte, din care unele se mai păstrează sub formă de lacuri, altele au fost
complet acoperite şi drenate. Semnalăm în acest context transgresarea albiei Mureşului în
dreptul comunei sub presiunea sedimentelor aduse de Arieş şi apariţia marelui meandru
din dreptul satului Copand, astăzi colmatat în cea mai mare parte.
1.6.2. Apele subterane
În teritoriul comunei Noşlac apele subterane apar sub diferite forme de acumulare:
izvoare, pânze captive de apă în depozitele deluviale şi pânze freatice cu nivel liber - în
zonele de luncă.
Se dispun funcţie de elementele geomorfolgice de bază din teritoriul comunei.
Terasa de luncă dezvoltată pe malul stâng al Mureşului în zona de confluenţă MureşArieş, foarte bogată în ape subterane. Stratul freatic are grosimi de până la 20 m cu nivel
hidrostatic condiţionat de oscilaţiile de nivel ale mureşului. Debitele sunt importante, până
la 5 l/s.m2 cu ape potabile.
Terasa superioară (a II-a) în care freaticul apare la circa 8 m adâncime. Stratul
freatic este înclinat spre Mureş, conţine ape bune calitativ, uşor mineralizate cu NaCl. Sunt
puţine izvoare, clorurosodice, sărace în debite, majoritatea în perioada verii seacă.
Depozitele miocene din anticlinalele zonei sunt foarte sărace în ape subterane.
Totuşi unele izvoare prezente cu debite mici sunt bogate în NaCl datorită prezenţei
diapirelor .
1.6.3. Izvoarele
Izvoare cu caracter sezonier îşi pot face apariţia în zonele colinare şi la contactul
formaţiunilor deluviale cu substratul depozitelor sarmato-pliocene sau la contactul dintre
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formaţiunile în care se acumulează apa subterană (rezultată din circulaţia subterană a
apelor sau din infiltraţii) cu cele impermeabile
1.6.4.Pânzele captive de apă
Acestea sunt acumulări de apă subterană alimentate din apele de precipitaţii şi
infiltrate care pot să apară la suprafaţă în zonele de versant a reliefului colinar din nordul
teritoriului studiat la contactul terasei cu zona de luncă a râului Mureş.
Pânzele de apă freatică cu nivel liber
Apar în zonele de luncă şi de terasă inferioară, la adâncimi variabile şi sunt strâns
legate de regimul pluviometric local şi de nivelul hidrostatic al apei râului Mureş.
Nivelul pânzei freatice măsurat în fântânile din zona de luncă a rîului Arieş este
situat la adâncimi de 1,50 -:- 3,00 m.
1.6.5.Lacuri
Pe teritoriul administrativ al comunei se găsesc câteva lacuri naturale, formate pe
vechi braţe ale Mureşului astăzi închise. Au dimensiuni variabile, de la câţiva metri pătraţi
la peste 15 ha, precum Balta Noşlacului (15 ha), situat la nord de Noşlac şi Balta
Căptălanului (cca. 50 ha) situată la ieşire din Căptălan spre Copand. Alte lacuri de
dimensiuni mai mici se găsesc în preajma localităţii Noşlac şi la vest de Sâna de Mureş.
1.7. Condiţii geotehnice privind viitoarele construcţii în zona studiată
1.7.1.Stratificaţia terenului
Substratul geologic este dominat de rocile sedimentare aluviale şi deluviale de la
fine la grosiere reprezentate prin argile prafoase/prafuri argiloase, prafuri argiloase
nisipoase cu pietriş, de culoare negru-cafeniu, care trec la depozite grosiere preprezentate
prin pietrişuri şi bolovanişuri în liant.
1.7.2. Conditii de fundare
A. Strat de fundare: Praf argilos nisipos cu pietriş(grsaclSi-denumire în acord cu
SR EN ISO 14688-1-2004). - Presiune convenţională : Pconv. = 240 KPa
B. Strat de fundare:Argilă prafoasă cu pietriş;(grsiCl/grclSi- denumire conform cu
SR EN ISO 14688-1-2004). - Presiune convenţională : Pconv. = 250 KPa
C. Strat de fundare: Bolovaniş cu pietriş în liant - Presiune convenţională:
Pconv.=350KPa
1.8. Resurse naturale ale solului şi subsolului
Conform datelor O.C.P.I. Alba, teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de
4.835 ha din care 3.483 ha se încadrează în categoria - terenuri agricole. Potenţialul
acestor terenuri este dat de calitatea solurilor şi a suprafeţelor acoperite cu culturi agricole.
Exceptând solurile aluviale, de luncă, cea mai mare parte a terenurilor au ca substrat
soluri brune de pădure. Sunt soluri cu o productivitate relativ scăzută, deseori afectate de
procesele de eroziune, sunt însă prienlice pentru păşunat şi fâneţe.
Situaţia fondului funciar al comunei Noşlac pe categorii de folosinţă:
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92 212

Total fond funciar: 4835 ha

116 99

833

2035

226
1222
Arabil
Păduri
Drumuri

Pasuni
Ape
C-ţii

Fanete
Neprod.

Din care:
 Arabil: 2013ha
 Păşuni: 1222 ha
 Fâneţe: 226 ha
 Vii: 17 ha
 Livezi: 5 ha
Total agricol: 3483 ha
 Păduri: 833 ha
 Ape: 92 ha
 Teren neproductiv: 212 ha
 Curţi-construcţii: 99 ha
 Drumuri: 116 ha
Total neagricol: 1352 ha

Principalele resurse:
Pădurile ocupă suprafeţe de 833 ha 17,2% din suprafaţa teritoriului administrativ al
comunei, având un rol important în protejarea mediului şi a comunităţilor umane
adiacente.
Terenurile agricole ocupă suprafeţe de 3483 ha 72,0% din suprafaţa teritoriului
administrativ al comunei, cantonate în special în Lunca Mureşului şi în luncile din preajma
principalelor cursuri de apă, pe soluri de provenienţă aluvionară, sunt caracterizate printrun potenţial productiv ridicat, fapt care a determinat dezvoltarea culturilor cerealiere.
Fauna specifică zonelor umede din preajma Mureşului, cât şi cea din zonele de
pădure reprezintă un important fond cinegetic, care alături de ihtiofaună constituie un
potenţial valorificabil în cadrul activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv.
Resurse minerale, sub forma agregatelor minerale (nisipuri, pietrişuri), exploatabile
în cadrul balastierelor existente. Resurse minerale: sarea şi izvoarele de apă cloruroase.
Utilizarea şi includerea acestora în proiecte multifuncţionale şi de agrement, poate
constitui o resursă împortantă de dezvoltare economică.
Lacuri - 90 ha de luciu de apă, formate pe vechea albie majoră a Mureşului. Cele
mai importante ca mărime sunt: Balta Copand, cu cele cca. 15 ha şi balta Căptălan cca. 5
ha. Prezenţa acestora poate stimula turismul de agrement în zonă prin pescuitul sportiv,
cu toate că transformarea unora dintre aceste bălţi în balastiere pentru extragerea
agregatelor minerale poate avea un impact asupra florei şi faunei locale.
1.9. Flora şi fauna spontană
1.9.1. Vegetaţia
Condiţiile geologice, geomorfologice, climatice şi pedologice au ca rezultat
încadrarea vegetaţiei (Psalliota siluxtris), bureţi vineţi şi roşii (Russula canoyosantas), în
regiunea central - europeană(etajul nemoral), subprovincia Podişului Transilvaniei.
Vegetaţia zonală include trei etaje caracteistice pădurilor de foioase din zonele de
deal-podiş: etajul fagului, etajul gorunului şi etajul stejarului, la interferenţa dintre acestea
situându-se păduri de amestec.
Versanţii vestici ale Dealurilor Târnavei Mici de pe teritoriul comunei Noşlac cât şi
versanţii unora dintre văile care străbat teritoriul administrativ sunt acoperiţi cu vegetaţie
forestieră, formată din păduri de carpen (Carpinus betulus), gorun (Querus petraca), plop
alb, întreruptă de poieni cu fâneţe şi păşuni. Pe culmile dealurilor din preajma satelor se
întâlnesc pâlcuri de pădure, formate din salcâm (Robinia pseudocacla), ulm, plop,
jugastru. Ciresul pădureţ (Cerasus avium), mărul pădureţ (Malus syluestrii), părul pădureţ
(Pirus syluxtris), cornul (Cornus mas), teiul (Tilia pervifolia) etc., se intilnesc frecvent mai
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ales la marginea pădurilor, pe răzoare şi în gardurile vii. Mai rare în pădurile comunei sunt
specii precum frasinul (Fraxinus excelsior), jugastrul (Acer camfestre), Mesteacănul
(Betula verruscosa)şi paltinul (Acer pseudoplatanus).
Zăvoaiele din preajma râului Mureş, precum şi a unora dintre afluenţii acestora
(Găbud, Copand, Şomoghiu etc.) sunt acoperite cuvegetaţie forestieră, în care predomină
salcia (Salix alha), arinul (Alnus), plopul (Populus alba) şi răchita, pentru ca în zona umedă
cu vegetaţie higrofilă şi mezohidrofilă din preajma malurilor şi în zonele mlăştinoase să fie
prezente rogozul, papura, trestia, pipirig şi podbalul.
Ca arbuşti se întâlnesc: alunul, păducelul, măcieşul (Rosa canina), porumbarul
(Prunus spinosa), sângerul(Cornus sanguinea), socul (Sambucus), dârnozul(Viburnum
lantana).
Dintre plantele sălbatice întâlnite în păduri semnalăm specii precum precum
ghiocelul (Galanthus niualis), lăcrimioara (Convalaria majalis), saschiul (Vinca herbaceea),
feriga (Oryopteis fitix-mas), vioreaua (Scilla bifolia) etc.
Vegetaţia ierboasă de pajişti este
dominată de speciile de păiuş (Testuca
sulcata), părul porcutui (Equisetum), troscot
(Polygonum aviculare), colilia (Stipa),
pălămida (Carsium arvenise), coada calului
(Equisetum arvense), coada şoricelului
(Achilleea millofolium) si multe altele.
Pentru hrana animalelor un rol important îl
joacă specii precum: ciuboţica cucului
(Primula oftcinalis), cimbrişorul (Thimus
serphyllum),
bărboasa
(Andropogon
ischaemum), iarba câmpului (Agrositis
tenuis), păpădia (Taraxacum officinale), mohoral (Setaria viridis), pirul (Agropiron repens),
limba oii (Carsium canutn), nalba (Altheia officinalis), sânzâienele sau drăgaica (Galium
verum), rapiţa(Brassica napus) etc.
Pe terenurile umede şi umbroase, pe lângă garduri, pe la marginea drumurilor
creşte urzica (Urtica urcus) cu varialtele urzica vie (care piscă) si urzca moată, apoi scaiul
(Cirsium vulgare), podbalul(Tussilago farfara) pronuntat podbeal, susaiul (Sanchus),
muşeţelul (Matricaria chamomilla), sunătoarea (Hypericum perforaturn), brusturul (Arctium
Lappa), cucuta (Conium maculatum) etc. Pe malul bălţilor şi în zonele mlăştinoase cresc
papura(Typha), piririgul (Balbos choemus maritimus), trestia (Phrogmites communis) etc.
Flora locurilor cuprinde şi numeroase specii de plante medicinale, cele mai
frecvente fiind ciuboţica cucului, cimbrişorul, sunătoarea, patlagina de diverse specii,
roiniţa, talpa gâştei etc.
Prin păduri, pajişti şi livezi cresc numeroase specii de ciuperci comestibile, relativ
puţin utilizate de către localnici din necunoaşterea lor, precum: ciuperca albă de pădure
(Psalliota siluxtris), bureţi vineţi şi roşii (Russula canoyosantas), ciuperca de bălegar
(Psalliota campesttris), dar şi altele.
Culturile agricole în zonă sunt dominate de grâul de părimăvară, porumbul, sfecla
de zahar şi legumele, care reprezintă şi principalele surse de hrană pe timpul ierni.
Plantele furajere cultivate sunt lucerna, trifoiul, borceagul şi porumbul furajer,
dovleacul porcesc (plante utilizate în creşterea animalelor).
1.9.2. Fauna
Este bogat reprezentată datorită pădurilor de fag şi conifere, a pajiştilor naturale şi
condiţiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea unui fond cinegetic însemnat.
Cadrul natural, vegetaţia şi fauna oferă condiţii prielnice pentru vânătoare.
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Dintre speciile cu valoare mai mare pentru vânătoare amintim: căprioarele (Capreolus
capreolus), vulpile (Vulpes vulpes), lupii (Canis lupus), iepurii (Lepus europaeus), mistreţii
(Sus scrofa), bursucii (Meles meles), jderi, veveriţe şi pisicile sălbatice (Felis silvestris).
Din punct de vedere biogeografic, zona dintre Mureş şi
Târnava Mică, caracteristică zonelor de deal-podiş din
Transilvania, se diferenţiază prin faună terestră (etajul
făgetelor, gorunetelor, stejăretelor, zonele de stepă şi
luncă) şi faună acvatică (râuri şi lacuri).
Etajul faunistic al făgetelor (400-800m altitudine)
şi/sau pădurilor de amestec adăpostesc frecvent specii
ca: lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea
(Vulpe vulpes), viezurele (Meles meles), nevăstuica (Mustella), veveriţa (Sciurus vulgaris),
dihorul (Mustella putoris), şobolanul (Rattus norvecicus), jderul de pădure, căpriorul
(Capreolus capreolus), iepurele de câmp (Lepis timidus), iar pe malurile Mureşului poate fi
întâlnită vidra (Lutra vulgaris).
Diversitatea habitatelor; de luncă de stepă, de pădure etc.) constituie un mediu
natural ideal pentru o acvafaună puternic diversificată.
În etajele de stepă şi pădure păsările sălbatice cele mai întâlnite sunt: Codobatura
(Matacilla), Ciocănitoarea (Dendrocopos sp.), Ciocârlia (Alauda arvensis), Privighetoarea
(Luscinia), Cucul (Cuculus canarus), Cinteză
(Fringilla coelebs), Vrabia de câmp (Passer
montanus), Vrabia de casă (Passer domesticus),
Rândunica (Hirundo rustica), Presura sură (Miliaria
calandra), Cioara de semănătură (Corvus frugilegus),
Cioara grivă (Corvus corone cornix), Corbul (Corvus
corax), Coţofana (Pica pica), Mierla (Turdus merula).
Alături de acestea mai pot di întâlnite diferite
specii răpitoare de zi precum: Uliul păsărar (Aciper
nisus), Uliul porumbar (Aciper gentilis) sau de
noapte, ca: Buha (bubo bubo), Cucuveaua (Athene noctua) Huhurezul mare (Strix aluco
uralensis) etc.
Unele dintre acestea sunt specii protejate precum: Bubo bubo (Buha), Asio sp.
(Ciufu), Dendrocopos sp.(Ciocănitoarea sp.), Cuculus canarus (Cucu), Parus sp.(Piţigoiul),
Aegithalos sp.(Piţiguşul), Fringilla sp. (Cinteza), Turdus merula (Mierla).
În zona dealurilor joase, colinară speciile faunistice sunt aproximativ aceleaşi cu
cele din subzona fagului, cu menţiunea că în zona dealurilor repartiţia teritorială a
animalelor a fost influenţată de intensitatea mai mare a impactului antropic asupra
vegetaţiei (păşunat excesiv, defrişări pe suprafeţe mari, terenuri agricole întinse). În zona
de dealuri, bogate în păşuni şi fâneţe pe lângă mamiferele mari se întâlnesc multe specii
de rozătoare mici ca: şoarecele de câmp, şobolanul cenuşiu, hârciogul şi cârtiţa.
O atracţie deosebită o reprezintă şi numeroasele specii de păsări specifice mediului
de luncă, multe autohtone, altele doar în pasaj pe lacurile şi bălţile din Transilvania. Sunt
frecvent întâlnite specii precum: barza (Ciconia ciconia), cocorul (Grus cinerea), lişiţa
(Fulica atra), raţa sălbatică (Anas playrhincha) chiar şi pescăruşii (Larus ridibandus)
prezenţi tot mai des în ultimii ani etc.
La marginea pădurilor şi în zăvoaiele din lunca Mureşului trăieşte guşterul (Laceta
viridis), şopârla cenuşie (Lacerta) şarpele de apă, şarpele de casă (Natrix natrix) broasca
râioasă, broasca de lac şi brotăcelul (Hyla arborea).
Ihtiofauna din apele Mureşului este reprezentată prin specii precum: cleanul
(Leuciscus cephalus), somnul (Silurus glsnis), scobarul (Chondrostoma nasus), crapul,
mreana, şalăul (Lucioperca lucioperca), ştiuca (Esox lucius), bibanul, racul comun etc.
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Lumea insectelor este şi ea foarte diversă şi numeroasă, fiind populată cu: albine
(Apis mellifica), furnici (Furnicare), greeri (Grillus campestris) lăcuste, numite local şi
cosaşi (Tettigonia veridissima), păianjeni, viespi, fluturi, urechelniţa (Forficula auricularia),
cărăbuşul (Polyphilla fulla) rădaşca (Lucanus cervus) licuriciul etc.
Dintre animalele domestice cele mai întâlnite sunt cornutele mari; boul (Bos taurus) şi
bivolul (Babulus), alături de ovicaprine; oaia (Ovis aries), capra (capra). În curţile
localnicilor prezenţa porcului (Suis scrofa domestica) este o prezenţă obişnuită. Deşi mai
rar întâlnit ca în trecut, calul (Ecvus caballus), dar şi măgarul (Ecvus asinus), utilizat mai
ales de către ciobani.
1.10. Peisaj antropic
Pe lângă frumuseţile naturale se evidenţează locuri pline de istorie, tradiţie şi
cultură, care pot constitui importante resurse de dezvoltare turistică.
Pe lângă valoarea economică dată de resursele solului şi subsolului, care
reprezinta atu-ul principal al aceastei zone, zona prezintă un interes semnificativ şi din
punct de vedere turistic, argumentat prin: prezenţa a numeroase vestigii de importanţă
culturală şi istorică.
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt corelate cu
activitatea economică principală desfasurată în zonă, respective agricultura si sunt rodul
eforturilor tehnice, culturale şi economice, cât şi elemente materiale şi spirituale
tradiţionale ale oamenilor, manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu
natura.
Vestigiile trecutului atestă pe teritoriul comunei Noşlac, existenţa unor lăcaşuri de
cult majoritatea fiind trecute în categoria monumentelor istorice.
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Noşlac, monument istoric de interes local, cuprins în
lista de patrimoniu LMI 2010, datând din sec. al XVIII-lea. Cod LMI AB-II-m-B-00255;
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Găbud, monument istoric de interes naţional,
cuprins în lista de patrimoniu LMI 2010, ridicată în 1776 în satul Gheja şi transferată în
satul Găbud la 1874, când a fost ridicată şi clopotniţa de lemn. Cod LMI AB-II-m-B-00221;
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Copand, monument istoric de interes local,
cuprins în lista de patrimoniu LMI 2010, datând din sec. al XVIII-lea, strămutată în 1856.
Cod LMI AB-II-m-B-00210;
Biserica reformată Noşlac, monument istoric de interes local, cuprins în lista de
patrimoniu LMI 2010, datând din sec.XV, cu modificări în sec XVIII. Cod LMI AB-II-m-B-00254;
Alături de acestea mai putem aminti bisericile reformate din satele Copand şi Stâna
de Mureş şi biserica ortodoxă din satul Căptălan. Trebuie menţionate pentru importanţa
locală şi rolul jucat în viaţa comunităţilot cărora le aparţin, vechile şcoli din Stâna de Mureş
şi Copand.
În satele comunei mai sunt şi alte biserici (otodoxe şi reformate), neincluse în listele
de patrimoniu, dar valoroase din punct de vedere spiritual, arhitectural şi artistic:
Biserica ortodoxă "Sf. Ioan Gură de Aur", din Căptălan (1927-1937);
Biserica reformată Copand (de sec. XV-XVI);
Biserica reformată Stâna de Mureş (1830);
Case de rugăciuni penticostale - Căptălan, Copand, Stâna de Mureş;
Casa de rugăciuni baptistă - Noşlac.
1.11. Zona destinată spaţiilor verzi
Zone verzi din intravilan
În satele comunei Noşlac, ca şi în teritoriile administrative limitrofe, se păstrează
vegetaţia naturală caracteristică regiunii. În spaţiile verzi predomină vegetaţia forestieră şi
pomii fructiferi din jurul gospodăriilor. Speciile de arbori şi arbuşti care compun vegetaţia
acestora sunt indigene.
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Indicele de protecţie al fondului natural urban: Grădinile particulare, perdelele de
pădure din lungul văilor şi râului Mureş reprezintă prin localizare şi funcţionalitate, verdele
urban pentru satele comunei Noşlac, unde perturbările induse de activitatea umană sunt
minime. Suprafeţele acestora scot în evidenţă indicele de protecţie din suprafaţa totală a
fondului natural urban.
Prin prevederile art. 3 din Legea nr. 24 /2007 privind reglementarea şi administrarea
spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, spaţiile verzi din zonele urbane cuprind: parcuri,
scuaruri, aliniamente plantate în lungul străzilor, terenuri libere neproductive din intravilan.
Conform art. 4, spaţiile verzi, în funcţie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt:
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată:
1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale
şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie
socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;
c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze
sportive;
d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;
e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;
f) păduri de agrement.
g) pepiniere şi sere.
Situaţia spaţiilor verzi este reglementată de O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor legale, toate spaţiile verzi intravilane contribuie în ansamblu la
definirea reţelei mozaicate de sisteme seminaturale şi artificiale cu rol eficient în realizarea
condiţiilor favorabile de locuire. In conformitate cu art.2 din O.U.G. nr.114/2007 pentru
modificarea O.U.G.nr.195/2005 privind protecţia mediului, administraţia locală a avut
obligaţia de a asigura până la 31 decembrie 2013 o suprafaţă minimă de 26 mp spaţiu
verde pe cap de locuitor. Deci, la o suprafaţă de 381,23ha (………. ha după extinderea
intravilanului) un număr mediu de 1661 locuitori cât are comuna, după recensământul din
2011, suprafaţa necesară de spaţiu verde este de 43186mp spaţiu verde, respectiv 4,32
ha. După datele prezentate, spaţiu verde este de 29,5 mp pe cap de locuitor, care
depăşeşte pe cel prevăzut în legislaţie. Spaţiu verde este suficient în comună atingânduse astfel ţinta impusă prin legislaţia în vigoare.
Zone verzi extravilane
Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac fondul forestier ocupă o suprafaţă de
833 ha, ceea ce reprezintă 17,22% din teritoriul comunei.
Elemente naturale majore sunt cursurile de apă si culoarele naturale definite de
acestea. Zonele verzi extravilane sunt reprezentate de zăvoaiele din preajma Mureşului,
spaţii verzi pe marginea văilor, livezi, vii etc.
Importanţa pădurii în această zonă de podiş este incontestabilă, arboretele
devenind principala componentă biosistemică. Ocupând întregul profil vertical al
complexului de ecosisteme, de la rădăcină înfiptă adânc în sol şi până la partea
superioară a coroanei aflată în contact direct cu atmosfera, prin arbore există un
permanent schimb de materie anorganică, materie organică, energie şi de informaţie
genetică între sol şi atmosfera apropiată, de care beneficiază toate verigile biosistemului .
Învelişul vegetal prezintă o mare varietate dată de expoziţia versanţilor, natura rocii
şi altitudinea care determină etajarea vegetaţiei.
Funcţia economică a pădurii
Gospodărirea raţională a pădurii presupune stabilirea obiectivelor social economice şi
ecologice ale acesteia căutând să armonizeze strategia naturii (ecosistemelor forestiere)
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cu strategia societăţii umane (să răspunda nevoilor economico-sociale ale societăţii).
Funcţia economică a pădurii, pârghie a creşterii nivelului de trai şi calităţii vieţii,
presupune folosirea însuşirilor naturale intrinseci ale ecosistemelor forestiere în
menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, de a exercita influenţe favorabile asupra
mediului înconjurător, de a produce biomasa vegetală şi animală, de a înfrumuseţa
peisajul etc.
Cel mai important este aportul ecosistemelor forestiere la menţinerea echilibrelor în
natură din toate punctele de vedere, acestea constituind o condiţie primordială pentru
asigurarea echilibrului economic.
Funcţia economică a pădurii–capacitatea acesteia de a produce şi pune la dispoziţia
economiei:
a). lemn de foc pentru populaţie.
b). diversitate de specii de vânat, fructe şi ciuperci comestibile, plante medicinale, cu
posibilităţi de recoltare a acestora din fauna şi flora spontană a pădurilor.
c). făzănării şi păstrăvării de tip industrial.
Starea de sănătate a pădurilor evaluată prin sistemul de monitoring forestier
În anul 2014, starea de sănătate a pădurilor a fost în general bună.
Pentru ţinerea sub control a situaţiei se iau măsuri de evacuare a materialului lemnos
infestat din păduri şi se ţine sub control starea de sănătate a pădurilor.
În pădurile de foioase, nu s-au înregistrat nici un fel de atacuri de boli sau dăunători.
Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire
În suprafeţele cu drept de folosinţă - păduri, toate suprafeţele defrişate ar trebui să se
reîmpăduresc în conformitate cu prevederile Codului Silvic, în maxim 2 ani de la lichidarea
parchetelor de exploatare a masei lemnoase. În plus, toate golurile din fond forestier care
nu au o destinaţie în administrarea acestuia pot fi împădurite pentru a intra în circuitul
productiv şi de protecţie a mediului înconjurător.
Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului
Pădurea este parte intrinsecă a mediului de viaţă a societăţii omeneşti care are şi
un important rol de creare şi conservare a acestui mediu.
Împreună cu alte tipuri de ecosisteme terestre pădurea intră în alcătuirea mediului
de viaţă terestru, în care trăieşte şi se dezvoltă societatea omenească. Prezenţa şi
înfaţişarea pădurii imprimă nota caracteristică multor zone climatice iar defrişarea ei
masivă poate duce la schimbări radicale de relief, ale caracteristicilor termice şi hidrice ale
teritoriilor în cauză, ale solurilor, la o modificare pronunţată a mediului în ansamblu. Acest
lucru este legat de rolul deosebit de mare pe care îl are pădurea în evoluţia reliefului, în
formarea însuşirilor stratului de aer de lângă sol şi a solului însuşi precum şi în
conservarea acestora de-a lungul unor perioade lungi de timp.
Pădurea contribuie la formarea şi conservarea mediului dar ea însăşi, în lumea de
astăzi, are nevoie permanentă de ocrotire din partea omului pentru a-şi exercita în bune
condiţii funcţiile legate de mediu.
Acest lucru este legat de multifuncţionalitatea pădurii, care îndeplineşte 2 funcţii funcţia de protecţie şi funcţia de producţie, de faptul ca ea este nu numai parte a mediului,
ci şi producătoare de resurse economice, în primul rând de lemn. Cerinţele faţă de acest
produs al pădurii sunt în continuă creştere.
Odată cu creşterea şi diversificarea cerinţelor societăţii se pune problema cum pot fi
satisfăcute concomitent aceste două deziderate: pe de o parte nevoia de a conserva
pădurile, iar pe de alta, nevoia de a recolta cantităţi sporite de lemn şi alte produse
vegetale şi animale, precum şi cea de a deschide turismului din ce în ce mai multe păduri.
Cunoaşterea ecologică a pădurilor, preocuparea pentru o fundamentare ecologică a
măsurilor silvotehnice şi a altor măsuri de gospodărire, constituie mijloacele cele mai
eficace de a ghida intervenţiile în sensul de a evita degradarea treptată a ecosistemelor
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forestiere prin recoltarea produselor pădurii, de a menţine capacitatea lor mediogenă şi
conservatoare de mediu.
1.12. Riscuri naturale
Inundaţii: aria studiată se încadrează în zone cu precipitaţii medii anuale de 700
mm /an, cu arii afectate de inundaţii, datorate revarsării unui curs de apă.
Alunecări de teren: zona studiată se încadrează în zone cu potenţial de producere a
alunecărilor ridicat, conform P.A.T.J. ALBA –vol.I-CADRU NATURAL-MEDIU-ZONE DE
RISC.
Comuna Noşlac este situată în nordul Podişului Târnavelor respectiv pe faţada
nordică a Dealurilor Târnavei Mici, cea dinspre râul Mureş.
Prin aşezarea lor geografică satele componente ale comunei Noşlac sunt espuse la
două categorii de riscuri naturale: în principal cele legate de inundaţiile produse de râul
Mureş şi unii afluenţi ai acestuia cum ar fi Valea Fărăului şi mai reduse ca amploare cele
legate de producerea alunecărilor de teren. Perioadele cele mai deosebite ca efecte ale
revărsării apelor Mureşului, sunt mai 1999, mai 2000 şi anterior cele din 1998 (25
decembrie). Toate aceste perioade au amintit prin efecte, catastrofalele inundaţii din 1970
când în Noşlac au fost inundate 100 de gospodării (case şi terenuri).
Alunecări de teren
Alunecarile au fost identificate pe o suprafata de cca. 70 de ha pe coasta Sumud
vesant ESE şi zona Copand varful Patar versant nordic.de teren
Căbudul aflat şi el in bazinul râului cu acelaşi nume, nu prea dezvoltat şi relativ împădurit
nu este expus pericolului unor inundaţii decât temporar în urma unor averse.
În cazul Căbudului alunecările de teren pun în pericol 5 case şi o suprafaţă de 2030 ha aflate aval şi amonte de sat pe valea Căbudului. Sunt însă alunecări superficiale,
terenurile prezentând un aspect vălurit.
Inundaţii
Localitatea NOŞLAC, centrul comunal este situată pe stânga Mureşului, pe terasele
acestuia, astfel că cea mai mare parte a satului este protejată de inundaţii. Partea de jos a
satului şi terenurile din lunca Mureşului au fost şi sunt permanent în pericol de a fi
inundate. Deşi cursul Mureşului foarte meandrat în acest sector s-a deplasat spre dreapta
(nord) lăsând spre malul stâng o serie de braţe moarte, totuşi la ape mari întreaga luncă
se umple de apele râului care a exercitat şi exercită eroziuni bazale însemnate. Baza
versantului în preajma căreia s-au efectuat în unele perioade excavaţii este în pericol. În
urma proceselor de eroziune laterală, deosebit de accentuate malurile se surpă constant,
materialul prăbuşit ajunge în albia Mureşului la ape mari. Apar permanent spre zonele de
tasare şi sufoziune în formaţiunile nisipoase crăpături care determină prin subminare
bazală distrugerea versantului. În aceste prăbuşiri sunt antrenate terenurile oamenilor şi
casele de locuit în număr de 14 până acum (fenomen accentuat după precipitaţiile
abundente şi inundaţiile din anul 2000 – primăvară – mai).
Inundaţia din 25 decembrie 1998 a fost de asemenea cea care a accentuat
fenomenul de retragere a versantului dinspre Mureş. Au fost inundate 30 de case şi circa
50 ha teren.
Limitele zonnei inundabile conform studiuluii PPPDEI Râul Mureş – UAT Noşlac
este prezentată în harta de mai jos:
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Ca măsuri de protecţie sunt necesare aplicarea programului guvernamental aprobat
în anul 2000 menit a proteja de inundaţii şi eroziune laterală satul Noşlac. Mureşul trebuie
regularizat, albia recalibrată şi îndiguită.
Lucrările de combatere a eroziunii malurilor trebuie refăcute şi consolidate.
Tot pe teritoriul Noşlacului, dar în extravilan se produc deseori inundaţii ce cuprind
aproximativ 80ha de teren. Sunt necesare realizarea unor lucrări de protecţie
(decolmatare, recalibrarea podului de sub drumul Ocna Mureş-Noşlac, plantarea cu
vegetaţie a malurilor în vederea consolidării taluzelor). Acesrte lucrări trebuie continuate şi
pe Valea Fărăului sau Pârâuil Şomoghin prin: decolmatare, recalibrare a albiei şi
îndiguirea în zona de lucă (înspre confluenţa cu Mureşul).
Localitatea CĂPTALAN este satul ale cărui case sunt mai puţin afectate de
inundaţiile Mureşului, sunt supuse inundaţiilor doar terenurile din luncă. Unele procese de
deplasare în masă (surpări, prăbuşiri) stimulate altădată de eroziunea laterală a apelor
Mureşului se pot produce doar la apele mari (debitele excepţionale ce umplu cu apă lunca
Mureşului). Fenomenele respective continuă şi datorită litogenezei şi pantelor accentuate
ale terenurilor dinspre Mureş.
Localitatea STÂNA DE MUREŞ este satul cu poziţia cea mai expusă inundaţiilor pe
râul Mureşului. Aflat în plină luncă, partea de jos a satului suportă şi efectul deplasării spre
stânga (sud-vest), spre sat a cursului Mureşului, deplasare care este în present de circa
100 m. În acelaşi timp meandrul pornit din dreptul Gurii Arieşului şi care a devenit braţ
mort pe cale naturală. La debite mari apele umplu lunca dintre Stâna de Mureş şi Căpud,
iar eroziunile laterale ale Mureşului distrug terenurile şi expun prăbuşirilor şi surpărilor
casele şi grădinile sătenilor din Stâna de Mureş.
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Din această cauză au fost dezafectate în decursul timpului 7 case. Eroziunea
puternică a Mureşului expune încontinuare un număr de 14 case aflate în apropierea
Mureşului.
Ca măsuri urgente sunt de protecţie antierozională a malurilor Mureşului
(consolidare cu anrocamente, ziduri de picior), îndepărtarea Mureşului de sat prin
retrasarea albiei sale prin lunca largă, îndiguirea noului curs, plantarea cu vegetaţie a
taluzelor active. În ultimă instanţă se interzic noile construcţii şi pot fi strămutate casele în
pericol de prăbuşire.
Localitatea COPAND aflată ceva mai sus, pe stânga râului Mureşului nu este
afectată de inundaţii.
Localitatea Valea CIUCIULUI nu se află în pericol de a fi afectată de inundaţii .
Valea cu acelaşi nume pe care se află aliniate casele satului, nu are un bazin dezvoltat şi
ca urmare debitele ce se acumulează sunt reduse.
Căderi de pietre, trene de grohotiş, dislocări de stânci
Este cunoscut faptul că rocile care alcătuiesc versanţii, oricât de tari ar fi, sunt
supuse unei continue fărâmiţări, sub acţiunea factorilor externi; vânt, ploi, îngheţ, dezgheţ.
Potrivit Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, comuna Noşlac se numără
printre unităţile administrative unde se găsesc zone critice pentru producerea avalanselor
prin căderi de pietre (aflate în evidenţa statistică). Pe teritoriul administrativ al comunei,
riscul dislocărilor de stânci şi a căderilor de pietre, se întâlnesc în special pe versantul
vestic al Culmii Ciucului, în apropiere de Mureş. Aici sub influenţa factorilor de mediu
abrupturile stâncoase suferă un proces intens de degradare, vizibil prin acumulările la
baza versanţilor a unor trene de grohotiş, insuficient fixate, acoperite uneori parţial de
vegetaţie forestieră şi ierboasă specifică. De asemenea riscul desprinderii unor bucăţi mari
de stânci este unul real, dar cu consecinţe minime asupra infrastructurii şi a oamenilor, aici
nefiind drumuri iar terenurile agricole fiind restrânse.
Eroziuni de maluri
Creşterea debitelor cursurilor de apă pot să apară şi alte fenomene cu impact
asupra mediului şi a colectivităţilor umane, precum fenomenul de eroziune a malurilor.
Fenomenul de erodare a malurilor este favorizat de litologia acestora, de prezenţa sau
absenţa vegetaţiei de protecţie, cât şi de frecvenţa şi amploarea ploilor, de amploarea
inundaţiilor, torenţialitate sau de topirea bruscă a zăpezilor.
Pe unele sectoare fenomenul afectează direct aşezările, cum este cazul localităţii Stâna
de Mureş, unde procesul de erodare survenit la malul stâng al râului s-a apropiat
ameninţător de sat, afectând gospodării, terenuri cultivate şi grădini. În ultimii ani prin
construirea unui dig de protecţie de tip „gabion” fenomenul a fost stopat. Fenomenul de
eroziune se regăseşte şi pe malul strâng al Mureşului, în aval de localitatea Noşlac,
puctual şi în alte zone, dar fără efecte locale majore.
În general, pentru combaterea acestuia sunt necesare ample lucrări de apărare a
malurilor, regularizări de curs şi îndiguiri, pentru a feri zonele construite şi terenurile
cultivate de inundaţii. Un rol important în protecţia malurilor îl poate juca vegetaţia
forestieră specifică (salcie, arin şi plop), care prin rădăcinilo lor puternic ramificate fixează
mai bine pământul, împiedecând spălarea lui.
1.13. Zone de risc antropic
Factorul antropic - Intervenţia umană la nivelul ecosistemelor naturale este
deosebit de agresivă în ultimele decenii. Antropicul tinde să se extindă tot mai mult în
dauna naturalului.
Pe teritoriul comunei Noşlac nu se regasesc agenţi economici – sursă toxică care:
produc, prelucrează, manipulează, depozitează sau utilizează substanţe toxice industriale,
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care pot contamina mediul inconjurator in caz de accident si care sa fie obligat sa
intocmeasca Planul de acţiune in caz de accident.
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
•Constituirea comisiei de apărare împotriva dezastrelor,elaborarea unor planuri
proprii de apărare împotriva dezastrelor pentru localitate.
•Cunoaşterea particularităţilor instituţiilor publice a agenţilor economici cu privire la
vulnerabilitatea acestora în cazul producerii dezastrelor
•Stabilirea instituţiilor publice şi agenţilor care pot participa cu forţe şi mijloace
tehnice specializate la intervenţii în sprijinul localităţii
•Conducerea acţiunilor de înlăturare a urmărilor provocate de dezastre, salvarea
victimelor, aprovizionarea cu apă şi alimente şi asistenţă sanitară, decontaminarea
persoanelor şi solului; înhumarea morţilor; asigurarea serviciilor şi utilităţilor de gospodărie
comunală.
Categorii de risc (dezastre)
•Accidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avariile la construcţiile
hidrotehnice sau conductele magistrale, incendiile de masă şi exploziileaccidentele majore
la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidentele
majore şi avariile mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii.
Acestea pot conduce la evenimente grave de poluare asupra mediului înconjurător
provocate de asemenea fenomene.
1.14. Utilizarea terenurilor
Administrativ
Organizarea administrativ teritorială a comunei Noşlac s-a păstrat, în linii mari,
neschimbată de la înfiinţare, cuprinzând 6 sate. Potrivit legii 351/2001, privind Reţeaua de
localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, localitatea Noşlac este o localitate
rurală de rangul IV, rang atribuit localităţilor reşedinţă de comună, în timp ce localităţile
Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş ţi Valea Ciuciului sunt localităţi rurale de
rangul V, specific satelor componente.
În vederea identificării potenţialului şi a vocaţiei de dezvoltare socio-economică
locală, cele 6 unităţii teritoriale au fost delimitate (microzone). Acestea cuprind un teritoriu
coerent din punct de vedere geografic şi funcţional, în care există inter-relaţii tradiţionale şi
viabile între localităţi.
Studiul include analiza comparată teritorială şi sectorială – axată pe activităţi
economico-sociale, pe identificarea disfuncţiilor, dar şi a „ofertei spaţiale şi umane.
Direcţiile de investigare pornesc de la legătura dintre teritoriile administrative
învecinate cu Noşlac şi a reşedinţei de comună Noşlac cu satele aparţinătoare.
Teritoriul administrativ se învecinează cu teritoriile administrative ale comunelor
Fărău, Hopârta, Ocna Mureş şi Lunca Mureşului, din judeţul Alba şi comunele Aţântiş şi
Cheţani din judeţul Mureş.
Principalele artere posibile de dezvoltare sunt în lungul celor două căi de comunicaţie
care străbat teritoriul administrativ al comunei Noşlac:DJ107D şi DJ107 G.
În prezent comuna este racordată la la sistemul naţional de transport prin DJ 107G,
şi DJ 107 D), prin care are acces la DN 1 (E 81) pe teritoriul localităţii Unirea, aflată la 11
km distanţă.
De municipiul reşedinţă de judeţ, oraşul Alba Iulia, situat la 60 Km, comuna este
legată prin drumurile judeţene DJ 107 D şi DJ 107 G şi DN 1 (drum ce leagă Bucureştiul
cu nord-vestul ţării).
Folosirea terenurilor agricole
Din suprafaţa totală de 4835 ha a comunei Noşlac, la nivelul anului 2013, terenul agricol
ocupă o suprafaţă de 3483 ha, adică 72,0%. Potrivit datelor statistice ale INSS, în
cadrul suprafeţelor agricole rolul determinant îl are terenul arabil cu 57,8 % din suprafaţa
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agricolă, urmat de suprafeţele de păşuni şi fâneţe, cu cca. 41,8 %; în timp ce altele culturi
agricole reprezintă cca. 6 %.
Cele 1458 ha de păşuni şi fâneţe, constituie o bază importantă pentru dezvoltarea
creşterii animalelor, fapt vizibil în dezvoltarea acestui sector.
Concluzii:
 Suprafaţa de teren agricol este de 3483 ha adică 72,0% din total suprafaţă;
 Suprafaţa de teren neagricol este de 1352ha, adică 28,0% din total suprafaţă.
Intravilan existent 381,23ha – 7,89% din teritoriul administrativ al comunei.
Construcţiile existente delimitate în intravilanul actual al localităţii Noşlac, constând
în locuinţe, instituţii publice si dotări edilitare, fac obiectul prezentului capitol.
Bilanţul suprafeţelor zonelor funcţionale al perimetrelor intravilane din teritoriul administrativ al comunei
existent:

ZONE FUNCTIONALE
LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
INSTITUTII PUBLICE
UNITATI AGRICOLE, INDUSTRIALE, DEPOZITE
SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT
GOSPODARIRE COMUNALA, CIMITIRE
CAI DE COMUNICATIE SI ECHIPARE TEHNICOEDILITARA
APE
PĂDIRI
TERENURI NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
ha
%
324,83 85,20
7,70
2,02
4,00
1,05
1,78
0,47
3,93
1,03
33,69
1,92
3,12
0,26
381,23

8,84
0.50
0,82
0,07
100.00

Aşezarea gospodăriilor
Întregul aspect al localităţii este cel rural. Cu excepţia unui bloc de locuinţe amplasat
în centrul localităţii, zona de locuit este alcătuită din locuinţe individuale, construcţii
majoritatea parter şi sporadic P+1, amplasate în cadrul unor parcele de formă neregulată
şi mărimi variabile. Construcţiile mai recente sunt amplasate în zona drumurilor şi au o
formă mai regulată. În general gospodăriile au în componenţă atât locuinţe, cât şi anexe
gospodăreşti pentru creşterea animalelor şi construcţii pentru depozitarea şi prelucrarea
produselor agricole, fiind în general amplasate în spatele construcţiei de locuit .
Gospodăria reprezintă în fapt „centrul economic al familiei, unde au loc procesele
de producţie şi unde se concentrează produsele realizate din agricultură sau din alte
activităţi economice.
Locuinţa trebuie considerată ca una dintre cele mai grăitoare expresii ale modului
de viaţă, a gustului pentru frumos; aici se înfăptuiesc muncile cu caracter casnic, aici se
transmite experienţa de viaţă a generaţiei mai vârstnice, se însuşeşte conduita morală şi
etică, normele de viaţă ale colectivităţii, aici este locul de odihnă, de desfătare şi petrecere
al familiei.
Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare este cea mai extinsă zonă funcţională,
în toate localităţiile. Terenuri ocupate de instituţii şi servicii publice, dotări, circulaţie,
terenuri agricole sunt dispersate în mod aleatoriu în cadrul zonei de locuit.
1.15. Patrimoniul cultural construit
Monumente istorice – valori ale
cercetare/protecţie conform prevederilor legale

patrimoniului

cultural
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Patrimoniul istoric al comunei - obiective cu o certă valoare istorică, incluse în Lista
monumentelor istorice, precum:
 Biserica reformată din satul Noşlac, datând din sec. XV, cu modificări în sec XVIII.
Cod LMI AB-II-m-B-00254
 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Nolac, datând din sec. al XVIII-lea.
 Cod LMI AB-II-m-B-00255;
 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Copand, datând din sec. al XVIII-lea,
strămutată în 1856. Cod LMI AB-II-m-B-00210;
 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Găbud, ridicată în 1776 în satul Gheja
şi transferată în satul Găbud la 1874, când a fost ridicată şi clopotniţa de lemn. Cod
LMI AB-II-m-B-00221.

1.16. Date demografice
Din punct de vedere administrativ-teritorial Comuna Noşlac are în componenţă
reşedinţa comunei şi 5 sate. Suprafaţa comunei este de 4835ha. Numărul de locuitori
1661 la recensământul din 2011.
Caracteristici demografice
Identificarea caracteristicilor demografice va ajuta la o bună cunoaştere a comunităţii
analizate.
Profilul comunitar rezultat include: numărul de locuitori, densitatea populaţiei, vârsta
medie, distribuţia pe sexe şi grupe de vârstă, gradul de şcolarizare.
Evoluţia numărului populaţiei comunei Noşlac la ultimele două recensăminte şi la
sfârşitul anului 2014:
Comuna
Noşlac

Populaţia stabilă la recensământ
An
An
An
2002
2011
2014
2035
1661
1661
81,62%

Populaţia stabilă 2002 ŞI 2011
An
An
+ sau –
[%]
2002
2011
2035
1661
- 374
- 18,38%

Profilul comunitar rezultat include: numărul de locuitori, densitatea populaţiei, vârsta
medie.
Se observă că populaţia comunei Noşlac a scăzut constant, aceasta datorindu-se în
primul rând îmbătrânirii avansate a populaţiei, migratiei economice, exodului localnicilor
spre zone care oferă locuri de muncă. Scăderea numărului locuitorilor este determinată pe
de o parte de migraţia populaţiei tinere spre alte zone sau în străinătate, iar pe de altă
parte de numărul naşterilor în raport cu decesele, de sporul natural negativ.
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Circulaţia persoanelor este reală şi în prezent, mulţi dintre cei disponibilizaţi din
activităţile industriale au plecat în străinătate, plecările fiind mult mai numeroase decât
sosirile în localitate.
Aceasta se poate vedea din evoluţia populaţiei comunei, prezentată mai jos:

Evoluţia populaţiei comunei în perioada 1930 – 2011
Evoluţia populaţiei comunei Noșlac
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Concluzii:
Între anii 1930-2011, se remarcă o scădere sistematică a populaţiei, cauzată atât de
fenomenul de îmbătrânire şi exod, cât şi lipsei locurilor de muncă.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii de locuit
Din datele devenite disponibile după recensământul populaţiei din 2011 - din total
populaţie stabilă 1661 - distribuţia pe sexe este următoarea:
Femei
821(49,43%)
Bărbaţi
840 (50,57%)
Din perspectiva distribuţiei populaţiei după principalele grupe de vârstă, în anul
2002 la 1000 de persoane adulte reveneau 279 persoane tinere (pe total judeţ), 323 în
mediu rural şi 280 în comuna Noşlac.
În anul 2011 la 1000 de persoane adulte reveneau 263 persoane tinere (pe total
judeţ), 218 în mediu rural şi 278 în comuna Noşlac.
În intervalul 2002-2011 evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă indică un proces
accelerat de îmbătrânire a populaţiei adulte, atât în judeţ cât şi în comuna Noşlac.
În 2011, conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Alba, comparativ cu datele
Recensamântului din 2002 structura populaţiei comunei Noşlac după principalele grupe de
vârstă se prezintă astfel:
Structura populaţiei stabile pe principalele grupe de vârstă pentru comuna Noşlac - 2002 - 2011:
Localitate

Populaţie
stabile
2002
2035
2011
1661
Sursa: DJS, 2012

0-14 ani
344
241

15-59 ani
16,90%
14,50%

1.078
874

Peste 60 de ani
52,97%
50,99%

613
573

30,12%
34,50%

Scăderea cea mai abruptă a fost pentru segmentul 0-14 ani (natalitate scăzută), în
timp ce segmentul de populaţie până la 59 de ani a fost puternic afectat de migraţie.
1.17. Evoluţia probabilă a calităţii mediului în situaţia neimplementării PUG-ului
Analiza situaţiei actuale privind calitatea şi starea mediului natural, precum şi
analiza situaţiei economice şi sociale a identificat o serie de aspecte privind evoluţia
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probabilă a componentelor de mediu (apa, aer, sol). In aprecierea evoluţiei probabile a
diferitelor componente de mediu s-a avut în vedere faptul că un P.U.G. creează un cadru
pentru modernizarea şi dezvoltarea zonei prin mijloace specifice. Astfel, un astfel de plan
poate genera presiuni asupra unor componente de mediu, iar pe de alta parte poate
soluţiona prin mijloace urbanistice anumite probleme de mediu existente. In continuare
este prezentată sub formă tabelară evoluţia factorilor de mediu: apă, aer, sol,
biodiversitate, sănătatea populaţiei, peisaj, mediu social şi economic, în situaţia
neimplementării PUG al comunei Noşlac.
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Evoluţia factorilor de mediu în situaţia neimplementării PUG al comunei
Factor de Aspect identificat
Propuneri PUG
Efecte în cazul
mediu
neimplementării
Lipsa
unui
Sistem Extinderea
sistemului
de Neimplementarea PUG va
Apa
centralizat de colectare şi alimentare cu apă ;
epurare a apelor uzate;
Realizarea
unui
sistem
centralizat de colectare şi
epurare a
apelor uzate
prevăzut cu staţie de epurare;
Amenajarea de şanţuri şi
rigole pe marginea drumurilor
pentru
colectarea
apelor
pluviale;

conduce la degradarea
calităţii apelor datorită
exploatării
intensive
a
resurselor de apă şi
datorită deversării apelor
uzate neepurate direct în
emisar.

Aer

Infrastructura rutieră
necorespunzătoare
calitativ;

Modernizări
de
străzi Gradul de degradare a
principale şi secundare din drumurilor va creşte;
intravilan;
Relaţiile de comunicare
între localităţi se vor
restrânge;

Sol

Inexistenţa unui sistem
centralizat de colectare şi
epurare a apelor uzate;
Depozitarea necontrolată
a deşeurilor menajere şi
deşeurilor rezultate din
construcţii;
Depozitarea necontrolată
a
dejecţiilor
de
la
animale.

Realizarea
sistemului
centralizat de colectare şi
epurare a
apelor uzate
prevăzut cu staţie de epurare;
Amenajarea de şanţuri şi
rigole pe marginea drumurilor
pentru
colectarea
apelor
pluviale;
Colectare
selectivă
a
deşeurilor, în containere;
Realizarea
de
depozite
etanşate pentru dejecţii.

Neimplementarea PUG va
conduce la degradarea
solului datorită deversării
necontrolate de ape uzate
menajere;
Management defectuos al
deşeurilor, exploatarea
necorespunzătoare
a
foselor existente.

Sănătatea
populaţiei

Inexistenţa unui sistem
centralizat de colectare şi
epurare a apelor uzate;
Gestionarea deşeurilor;
Gestionarea
dejecţiilor
de la animale.

Neimplementarea PUG va
avea o influenţă negativă
asupra stării de sănătate şi
confort a populaţiei cu
posibilitatea apariţiei unor
boli specifice.
Stagnare economică şi
socială;
Scăderea
numărului
locuitorilor prin migrare
spre urban.
Deşeurile se vor arunca pe
cursuri de apă, pe terenuri
cu pericolul degradării
solului, afectarea pânzei
de apă freatică şi cea de
suprafaţă.

Riscuri
naturale

Alunecări de teren;
Inundaţii.

Extinderea sistemului de
alimentare cu apă asigurânduse astfel necesarul de reţea pe
o mai mare parte a teritoriul
comunei;
Realizarea
sistemului
centralizat de colectare şi
epurare a apelor uzate
prevăzut cu staţii de epurare;
Amenajarea de şanţuri şi
rigole pe marginea drumurilor
pentru
colectarea
apelor
pluviale;
Îmbunătăţirea
sistem
de
colectare
selectivă
a
deşeurilor, extinderea dotării
cu containere;
Îmbunătăţirea şi generalizarea
depozitării
temporare
a
dejecţiilor de la animale.
Delimitarea zonelor cu riscuri
naturale;
Instituirea “interdicţiei de
construire “ în zonele cu risc”
conform ordin nr. 536/1997
actualizat prin Ordin 119/2014.

Neimplementarea PUG va
creşte probabilitatea măririi
suprafeţelor afectate .
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Schimbări
climatice
Conservarea
resurselor
naturale

Biodiversit
ate

Peisaj
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Sursele de emisii cu Nu se fac propuneri
Nu sunt efecte
efect de seră sunt
minore.
Utilizarea de materiale
necorespunzatoare, cu
coeficienti de transfer
termic mare. Utilizare
de combustibili cu putere
calorifică mică şi surse
de producere a energiei
termice cu randamente
mici.
Pe teritoriul administrativ
al comunei Noşlac fondul
forestier ocupă o sup. de
833ha (17,2% din total)

Introducerea în intravilan
a
unei
suprafeţe
repartizată în cea mai
mare
parte
zonei
destinate pentru locuinţe

Mediu
Infrastructura
rutieră
social
si nemodernizateă;
economic
Extinderea intravilanului.

Eficientizarea energetică prin:
reabilitarea termică a clădirilor;
modernizarea echipamentelor
de producere a energiei
termice;

Menţinerea
şi
chiar
creşterea emisiilor de gaze
de ardere în perioada de
timp friguros. Asigurarea
combustibililor
pentru
prepararea
hranei
şi
încălzire prin tăieri de
vegetaţie forestieră.

Planul
prevede
măsuri
speciale. Suprafaţa de pădure
care se află pe teritoriul
comunei va fi protejată de
autorităţile locale, în primul
rând
prin
interzicerea
construcţiilor de orice fel în
afara zonelor intravilane.
Suprafaţa
introdusă
în
intravilan va rămâne în
continuare în categoria de
folosinţă actuală până la
emiterea
autorizaţiilor
de
construire pe amplasamentele
respective;
Modernizarea şi extinderea
infrastructurii rutiere;
Extinderea
sistemului
de
alimentare cu apă şi de
canalizare;

Flora si fauna din comună
vor fi afectate de
neimplementarea planului.

In cazul neimplementării
PUG-lui se va construi fără
a
se
respecta
RLU
(Regulamentul Local de
Urbanism).

Neimplementarea PUG va
conduce la diminuarea
standardului de viaţă al
cetăţenilor din comună.

Neaplicarea măsurilor din “Actualizarea Planului de Urbanism General” al Comunei
Noşlac determină stagnarea dezvoltării urbane de tip modern, menţinerea şi accentuarea
presiunilor asupra factorilor de mediu a căror calitate va fi în scădere, perpetuarea nivelului
scăzut al dezvoltării economice şi sociale al localităţii şi a fenomenului de migraţie sau navetă a
forţei de muncă active, fapte care vor crea nemulţumire în rândul populaţiei.
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CAPITOLUL II
Aspecte ale poluării pe teritoriul Comunei Noşlac
Structura şi repartiţia principalelor activităţi umane pe cuprinsul comunei Noşlac au fost
determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente. Economicul localităţii este facilitat şi
influenţat în dezvoltarea sa de poziţionarea comunei în zonă de podiş şi luncă, activitatea
economică fiind legată în principal de agricultură şi creşterea animalelor. Influenţa activităţii
umane asupra naturii si fenomenele de risc natural ce se produc îşi pun amprenta asupra
mediul înconjurător sub aspectul poluării – aerului, apei şi solului. Cu toate acestea, în
comuna Noşlac mediul înconjurător nu este afectat de fenomene de poluare sau degradări care
să ducă la modificări esenţiale ale calităţii componentelor unor factori de mediu. Se întâlnesc
totuşi o serie de situaţii şi aspecte negative, respectiv activităţi umane şi fenomene naturale,
care pot afecta local apele şi solurile. Astfel, inexistenţa unui sistem centralizat de evacuare şi
de epurare a apelor uzate, depunerea necontrolată a dejecţiilor de la animale, pot afecta
calitatea factorilor de mediu apă şi sol prin spălări, scurgeri neorganizate şi infiltraţii de ape
meteorice, impurificări ale apelor de suprafaţă şi mai ales a celor subterane cu substanţe
chimice şi bacteriologice.
Modernizarea şi extinderea drumurilor din teritoriul comunei, realizarea de reţele de apă
şi canalizare pot afecta pe termen scurt (pe durata execuţiei) calitatea aerului (zgomot, praf,
etc.).
2.1. Calitatea aerului
În conformitate cu Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător, zona
studiată aparţine zonei de evaluare a calităţii aerului înconjurător - Alba, care reprezintă
delimitarea administrativă a judeţului Alba.
În zonă nu există surse semnificative de poluare a aerului, care să justifice o reţea de
supraveghere a calităţii aerului în zonă. Activitatea economică a comunei are la bază activităţi
în gospodăriile individuale, dar pe raza comunei funcţionează şi societăţi comerciale, asociaţii
familiale şi persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate în principal comerţ,
transport marfă, construcţii,produse de balastiere, tâmplărie, turism etc. Se apreciază că starea
calităţii atmosferei nu este afectată semnificativ de sursele de poluare existente
O sursă de poluare a aerului o constituie autovehiculele şi utilajele, care prin arderea
combustibililor – benzină şi motorină, produc o poluare continuă cu dioxizi şi oxizi de carbon,
hidrocarburi, plumb şi antrenează praful.
Pentru îmbunătăţirea aerului în zona studiată, este necesară reabilitarea căilor de comunicaţii
şi transport care deservesc teritoriul administrativ şi care, în prezent, din punct de vedere
calitativ, majoritatea nu oferă condiţii bune de circulaţie, antrenând pulberi şi gaze.
Drumurile comunale de pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac au sistem rutier
nemodernizat, fapt ce contribuie la poluarea aerului.
Se remarcă în general:

Starea proastă a carosabilului şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere;

Capacitatea gabaritică redusă a drumurilor, podurilor şi podeţelor;

Lipsa trotuarelor şi marcajelor corespunzătoare;

Lipsa unor parcări amenajate.
2.2. Calitatea apei
2.2.1. Apa de suprafaţă – resursă naturală
Spaţiul care face obiectul dezvoltarii planului este drenat către valea principală a râului
Mureş, cod cadastral: IV-1.000.00.00.00.00, cu orientare nord-est – sud-vest, în care se varsă
principalii afluenţi: Arieş, Târnava Mare, Târnava Mică. Reţeaua hidrografică a comunei Noşlac
este dominata de cursul mijlociu al râului Mureş, singurul colector al vailor din zonă.
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Aşa cum am menţionat mai sus, corpul de apă de suprafaţă Râul Mureş şi afluenţii săi, a
fost încadrat în planul de management bazinal ca fiind un corp de apă modificat, având o stare
ecologică proastă.
Planul de analiza şi acoperire a riscurilor elaborat de ISU Alba mentionează ca în zona
Noşlac nu sunt probleme de poluare a apele de suprafaţă, a celor care se scurg din văile
existente. Poluarea nu este mare şi nici nu necesită un system de supraveghere.
Caracteristicile climatice ale zonei, energia reliefului, rezistenţa diferită a rocilor la
eroziune, solurile, vegetaţia, sunt factori care au permis organizarea unei reţele hidrografice
destul de bogată în zona comunei Noşlac. Hidrografia este data de valea Mureşului şi afluenţii
săi, mulţi dintre ei cu pronunţat caracter de torenţialitate în perioada de ploi şi de secare în
perioade de secetă.
De asemenea, lipsa unui sistem de canalizare şi faptul că una dintre activităţile
economice ale comunei este creşterea animalelor, apa este poluată cu modificarea directă şi
indirectă a compoziţiei naturale a acesteia. Ea se datorează în principal evacuărilor de ape
uzate, neepurate de la diverse folosinţe. Din aceste motive este necesar să se facă, periodic,
analize asupra calităţii apelor de suprafaţă.
Se interzice evacuarea apelor uzate în râu sau orice alte surse de poluare a lor cum ar fi
– spălarea maşinilor, evacuarea dejecţiilor, aruncarea deşeurilor menajere, a obiectelor care
sunt de prisos în gospodării etc.

2.3. Calitatea solului - Zone de risc antropic şi natural
Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii activităţi
umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a unor
fenomene naturale. Principalele activităţi şi fenomene care pot influenţa negativ calitatea solului
sunt reprezentate prin:
- depuneri întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd de la populaţia comunei;
-administrarea incorectă a substanţelor chimice fertilizante şi pentru combaterea dăunătorilor;
- dereglarea sistemului hidric şi hidrogeologic al solului.
Consecinţele poluării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului lor productiv,
în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Alte consecinţe ale poluării
solului se referă la ocuparea neraţională a unor terenuri, scoaterea lor din circuitul productiv şi
schimbarea modului de folosinţă.
Datorită configuraţiei terenului, în timp s-au creat zone afectate de alunecări de teren cu
influenţă asupra stratului de sol vegetal. Alunecarile de teren au fost identificate pe o suprafata
de cca. 70 de ha pe coasta Sumud vesant ESE şi zona Copand varful Patar versant nordic.În
cazul Căbudului alunecările de teren pun în pericol 5 case şi o suprafaţă de 20-30 ha aflate
aval şi amonte de sat pe valea Căbudului. Sunt însă alunecări superficiale, terenurile
prezentând un aspect vălurit.
A doua categorie de riscuri naturale la care este expus solul este cea a inundaţiilor produse de
revarsarea apelor torenţiale. Inundaţiile afectează vegetaţia văilor, solul, drumurile, etc.
Priorităţi în intervenţie
 rezolvarea căilor de comunicaţie;
 rezolvarea problemelor legate de inundaţii şi alunecări de teren prin lucrări hidrotehnice,
hidroameliorative şi antierozionale;
 rezolvarea problemelor de echipare tehnico – edilitară;
 impădurirea terenurilor defrişate.
2.4. Zone verzi
2.4.1. Zone verzi din intravilane
Disfuncţionalităţi la nivelul funcţiei ecologice şi de recreere
- Distribuţie neuniformă: Suprafaţă mică în satele compacte, în raport cu numărul
utilizatorilor; Percepţia de către o parte a locuitorilor ca spaţii disponibile pentru tăiat lemne
pentru foc; Creşterea suprafeţei ocupate de construcţii cu diferite destinaţii care contribuie la
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diminuarea spaţiilor verzi; Deteriorare sub aspect calitativ; Vandalizarea arborilor în anumite
fenofaze din sistemul de vegetaţie.
- Gradul de accesibilitate la verdele urban : evidenţiază disfuncţionalităţi majore induse
de lipsa parcurilor de agrement, a zonelor de popas turistic amenajate.
- Percepţia locuitorilor Comunei Noşlac asupra spaţiilor verzi. Obiectivele investigaţiei:
analiza atitudinii populaţiei faţă de importanţa verdelui urban; identificarea gradului de
satisfacţie faţă de verdele urban din zonele de locuit; analiza comportamentului comunităţii faţă
de zonele verzi.

2.4.2. Zone verzi extravilane
Evoluţia arboretelor afectate de factori destabilizatori şi limitativi
Analiza factorilor limitativi şi destabilizatori ce îşi fac simţită prezenţa în fondul forestier
conduce la următoarele concluzii:
 alunecările de teren în zona pădurilor se manifestă pe o suprafaţă restrânsă (1%) şi
constau în deplasarea pământului în apropierea firului apei.
 înmlăştinarea permanentă a terenului, apare ca rezultat al apei în exces provenită de la
izvoare şi apa freatică. Fenomenul este favorizat şi de drenajul biologic defectuos al arboretului
redus la consistenţa 0,2. Pentru a preîntâmpina şi înlătura extinderea sau agravarea
fenomenului, se recomandă plantarea de specii higrofile (anin negru).
 păşunatul, prin efectele negative asupra arboretului a căror efecte se vor resimţi în viitor,
se consideră că face parte din categoria factorilor destabilizatori.
Impactul silviculturii asupra naturii şi mediului
Pădurea este parte intrinsecă a mediului de viaţă a societăţii omeneşti care are şi un
important rol de creare şi conservare a acestui mediu. Împreună cu alte tipuri de ecosisteme
terestre pădurea intră în alcătuirea mediului de viaţă terestru, în care trăieşte şi se dezvoltă
societatea omenească. Prezenţa şi infaţişarea pădurii imprimă nota caracteristică multor zone
climatice iar defrişarea ei masivă poate duce la schimbări radicale de relief, ale caracteristicilor
termice şi hidrice ale teritoriilor în cauză, ale solurilor, la o modificare pronunţată a mediului în
ansamblu. Acest lucru este legat de rolul deosebit de mare pe care îl are pădurea în evoluţia
reliefului, în formarea însuşirilor stratului de aer de lângă sol şi a solului însuşi precum şi în
conservarea acestora de-a lungul unor perioade lungi de timp.
Aportul pădurilor în atenuarea viiturilor torenţiale şi în diminuarea efectelor marilor
inundaţii, rezultă din capacitatea de reţinere şi înmagazinare în sol a unor volume considerabile
de apă care alimentează izvoarele şi menţin astfel un regim de scurgere echilibrat şi permanent
a cursurilor de apă.
Pădurea contribuie la formarea şi conservarea mediului, dar ea însăşi, în lumea de
astăzi, are nevoie permanentă de ocrotire din partea omului pentru a-şi exercita în bune condiţii
funcţiile legate de mediu.
Acest lucru este legat de multifuncţionalitatea pădurii, de faptul ca ea este nu numai
parte a mediului ci şi producatoare de resurse economice, în primul rand de lemn. Cerinţele
faţă de acest produs al pădurii sunt în continuă creştere.
Odată cu creşterea şi diversificarea cerinţelor societăţii se pune problema cum pot fi
satisfăcute concomitent aceste două deziderate: pe de o parte nevoia de a conserva pădurile,
iar pe de alta, nevoia de a recolta cantitaţi sporite de lemn şi alte produse vegetale şi animale,
precum şi cea de a deschide turismului, recreării, din ce în ce mai multe păduri.
Cunoaşterea ecologică a pădurilor, preocuparea pentru o fundamentare ecologică a
măsurilor silvotehnice şi a altor masuri de gospodarire, constituie mijloacele cele mai eficace de
a ghida intervenţiile în sensul de a evita degradarea treptata a ecosistemelor forestiere prin
recoltarea produselor pădurii, de a menţine capacitatea lor mediogenă şi conservatoare de
mediu.
De mare actualitate este gestionarea durabilă a pădurilor care au fost retrocedate către
foştii proprietari, soluţia viabilă este ca administrarea lor să fie făcută prin ocoale silvice, private
sau de stat.
Managementul pădurilor prin prisma Schimbărilor Climatice
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În cadrul Directivei privind Schimbările Climatice, sectorul forestier, are un rol deosebit.
Activităţile de bază în managementul pădurilor – conservarea, depozitarea/ stocarea şi
substituirea – au ca obiect principal stocarea carbonului în masa lemnoasă vie. În procesul de
planificare a dezvoltării socio-economice este necesar ca acest obiectiv să fie urmărit în
concordanţă cu alte obiective ca dezvoltare durabilă, producţia în industria lemnului şi
combustibililor, protecţia resurselor naturale (biodiversitate, apă, aer, sol) agrementul şi
reabilitarea terenurilor degradate.
În activitatea de management al sectorului forestier se vor avea în vedere trei
categorii de mijloace potenţiale de reducere a bioxidului de carbon, şi anume :
 Gospodărirea pădurii în vederea conservării stocurilor de carbon existente în masa
lemnoasă vie, prin controlul defrişărilor, protejarea pădurilor în rezerve, schimbări în regimul de
recoltare, prevenirea incendiilor şi controlul folosirii pesticidelor;
 Plantarea pomilor în zonele urbane;
 Extinderea ariilor împădurite şi deci mărirea structurilor de carbon în ecosistemele
pădurilor;
 Mărirea densităţii carbonului în masa lemnoasă.
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Capitolul III
Protecţia mediului - propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului în contextul
Strategiei de dezvoltare spaţială şi a Planului Urbanistic General Noşlac, judeţul Alba
3.1. Obiectivele propuse în perioada 2014 – 2024:
 Dezvoltarea urbană
- stabilirea direcţiilor şi priorităţilor în dezvoltarea urbană în vederea atingerii unui deziderat
de coerenţă spaţială şi teritorială;
- utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare dezvoltării urbane prin minimizarea
expansiunii teritoriale necontrolate.
 Fondul construit existent
- reducerea vulnerabilităţii fondului construit şi a peisajului în faţa riscurilor naturale existente
(alunecări de teren, inundaţii, neomogenitatea geologică);
- valoarificarea fondului construit valoros în folosul localităţii;
- reabilitarea construcţiilor existente cu respectarea specificului local.
 Calitatea vieţii
- creşterea calitativă a cadrului de viaţă, în domeniul locuirii şi al serviciilor;
- fundamentarea realizării unor noi investiţii de utilitate publică.
 Baza administrativă
- asigurarea suportului reglementar pentru dezvoltarea activităţii umane;
- corelarea interesului colectiv cu cele individuale în ocuparea spaţiilor.
Teme propuse prin Strategiei de dezvoltare spaţială şi Actualizare PUG Noşlac
Vitalizarea celor 6 localităţi
 înseamnă regăsirea propriei identităţi a comunităţii (intervenţii durabile în realizarea
drumurilor de legătură între sate; limitarea expansiunii urbane necontrolate în teritoriile
neocupate);
 reconsiderarea teritoriului urban în structura sa de bază şi păstrarea intravilanului
comunei în limitele sale propuse;
 exemple de tratare a spaţiului public: zone de agrement; terenuri de sport.
Mobilitatea Durabilă;
 încurajarea mersului pe jos;
 reducerea mobilităţii intra-urbane pentru activităţi repetitive zilnice.
Dezvoltarea durabilă;
Armonie în dezvoltarea urbană şi mediu prin:
 structura urbană sustenabilă –localităţi din comună compacte şi limitarea expansiunii
urbane difuze;
 folosirea optimă a resurselor de teren;
 folosirea surselor de energie alternativă.
Dezvoltarea urbană a Comunei Noşlac; (sunt prevăzuti 4 piloni)
 Pilonul Social – responsabilitate şi incluziune;
- creşterea calităţii cadrului de viaţă, cu precădere în domeniile locuirii şi serviciilor;
- creşterea gradului de dotare a satelor.
 Pilonul Patrimoniului Natural şi Construit: durabilitate şi respect;
- reducerea vulnerabilităţii fondului construit şi a peisajului în faţa riscurilor naturale;
- valorificarea patrimoniului construit valoros în folosul localităţii şi al cetăţenilor;
- utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare dezvoltării urbane.
 Pilonul Economic – eficienţă şi calitate
- fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică;
- valorificarea resurselor locale pentru dezvoltarea şi promovarea turismului;
- diversificarea şi eficientizarea activităţilor economice;
 Pilonul Administrativ – eficenţă şi rezultate;
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- gestionarea coerentă şi eficientă a spaţiului urban;
- corelarea intereselor colective cu cele individuale în utilizarea teritoriului Noşlac;
- asigurarea suportului reglementare pentru dezvoltarea durabilă a comunei;
- crearea condiţiilor pentru parteneriate public – private în operaţiunile de revitalizare urbană
viitoare;
Prin Strategiei de dezvoltare spaţială şi Actualizare PUG Noşlac se propun următoarele
obiective:
Obiectivul nr. 1 – Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă;
Obiectivul nr. 2 – Realizarea sistemului de canalizare şi staţie de epurare;
Obiectivul nr. 3 – Asigurarea utilităţilor (extinderi: energie electrică, telecomunicaţii);
Obiectivul nr. 4 – Infrastructura de transport (modernizarea drumurilor comunale);
Obiectivul nr.5 – Reducerea emisiilor şi a factorilor de poluare, precum şi prevenirea
riscurilor alunecărilor de teren şi al inundaţiilor;
Obiectivul nr.6– Managementul deşeurilor(colectarea deşeurilor menajere; îmbunătăţirea
depozitării dejecţiilor de la animale).

3.2. Propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului
Optimizarea raporturilor om – mediu
Strategia de dezvoltare spaţială a comunei Noşlac trebuie să urmărească consolidarea
sistemului teritorial urban printr-o împletire şi interrelaţionare armonioasă a factorilor naturali cu
cei antropici în spiritul dezvoltării durabile şi al valorificării ecologice a spaţiului. Rolul acestei
strategii este de a asigura protecţia şi conservarea mediului, în speţă, de a stabili limitele
ecologice până la care este posibilă intervenţia antropică asupra spaţiului prin expansiune
edilitară şi derularea unor activităţi economice, astfel încât această intervenţie să fie benefică
pentru societate şi să nu aibă repercusiuni negative.
În acest context, conceptul de dezvoltare durabilă a comunei Noşlac presupune
dezvoltarea economică şi socială pe termen lung, echitabil pentru toţi locuitorii, fară
dezechilibre teritoriale la nivel social şi în condiţiile unui mediu înconjurător de calitate. În acest
sens, strategia de dezvoltare durabilă este necesar să se bazeze pe valorificarea eficientă a
cadrului natural de susţinere, pe corelarea evoluţiei spaţiale cu favorabilitatea şi restricţiile
impuse de suportul fizico-geografic, pe promovarea unor politici eficiente de protecţia mediului
în contextul dezvoltării economice, pe armonizarea zonării funcţionale cu pretabilitatea spaţiului
pentru anumite destinaţii precum şi pe promovarea unui management adecvat şi eficient al
terenurilor din extravilan.
În baza coordonatelor menţionate mai sus, interesul nostru a fost orientat spre studiul
disfuncţionalităţilor peisagistice induse de componentele mediului natural, cu un accent
deosebit pe degradările de teren. Motivaţia acestei analize critice este una practică, întrucât
acestea provoacă pagube considerabile, uneori irecuperabile, diferitelor sectoare de activitate
economico-socială: agriculturii, silviculturii, aşezărilor omeneşti, căilor de comunicaţie, în
consecintă conduc la o gestiune defectuoasă a teritoriului cu numeroase dezechilibre în
zonarea funcţională al spaţiului geografic.
Analiza situaţiei existente a cadrului natural al comunei Noşlac evidenţiază
disfuncţionalităţile existente la momentul actual, cauzate de factori naturali. În acest context se
propun unele măsuri de prevenire şi diminuare a riscurilor naturale (geomorfologice şi
hidrologice), măsuri de conservare, protejare şi reabilitare a condiţiilor de mediu, în vederea
unei valorificări echilibrate şi durabile a potenţialului natural.
Diminuarea riscurilor geomorfologice
Riscul geomorfologic este cauzat de agenţii externi (îngheţul/dezgheţul, apa din
precipitaţii, apa curgătoare) a căror acţiune, prin procese geomorfologice actuale, este
exacerbată în contextul favorabilităţii substratului geologic şi al utilizării actuale a terenurilor.
Menţinerea formelor de relief ca suport al structurii şi diminuarea efectelor negative ale
proceselor geomorfologice actuale (alunecări de teren) presupune următoarele măsuri:
- atenuarea intensităţii eroziunii liniare şi în adâncime pe majoritatea văilor;
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- colectarea eficientă a apelor de suprafaţă prin lucrări ameliorative şi hidrotehnice;
- îmbunătăţirea drenajului natural al substratului prin lucrări hidroameliorative,
pedoameliorative (nivelare, terasare) în arealele afectate de alunecări de teren şi se
recomandă fixarea alunecărilor prin înfiinţarea unor plantaţii pomicole noi şi extinderea celor
vechi, sau împăduriri;
- interceptarea izvoarelor de terasă cu debit permanent şi a celor de coastă prin lucrări
de captare (puţuri, tubulaturi orizontale), canalizarea la baza teraselor sau a versanţilor;
- stoparea subminării malurilor prin lucrări de amenajare a versanţilor şi malurilor şi
reabilitarea forestieră a suprafeţelor împădurite;
- stoparea înaintării şi extinderii alunecărilor prin realizarea unor ziduri de sprijin şi
contraforturi;
- însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie, care să compactizeze covorul vegetal
ierbos şi să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară;
- realizarea de baraje naturale tip gărduleţe împletite pe traiectul rigolelor, ravenelor şi
ogaşelor, care să diminueze eroziunea în adâncime şi eroziunea regresivă;
- evitarea realizării de deblee la baza versanţilor pentru căi de comunicaţie;
- interzicerea construcţiilor şi stoparea lor pe versanţii vulnerabili la alunecări de teren şi
torenţialitate;

Prevenirea şi diminuarea fenomenelor de risc hidrologic
O a doua categorie de riscuri naturale la care este expusă comuna Noşlac este cea a
inundaţiilor produse de revărsarea râului Mureş. Inundaţiile sunt însoţite de colmatări ale unor
sectoare ale albiei şi de intense eroziuni de malurilor.
În acest context se impune luarea unor măsuri de amenajare a cursurilor, de optimizare
a scurgerii de suprafaţă, dar şi a unor măsuri de îmbunătăţire a drenării apelor din precipitaţii şi
de diminuare a riscului hidrologic. În acest sens, recomandările vizează diminuarea riscului
generat de procese hidrodinamice staţionare cât şi de cele active:
- eliminarea excesului de apă de la nivelul teraselor şi în lunci, acolo unde este posibil,
prin plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să
elimine supraumezeala;
- executarea de canale de drenaj a suprafeţelor plane cu exces de umiditate;
-realizarea de drenaje de adâncime, lucrări hidroameliorative de colectare şi drenaj
subteran (puţuri, conducte subterane orizontale) care să elimine surplusul subteran de
umezeală;
- evitarea îngustării albiilor minore prin amplasarea unor construcţii;
- luarea unor măsuri de deblocare a albiilor, decolmatarea periodică a văilor;
- interzicerea depozitării deşeurilor menajere sau pământoase pe văile principale sau
afluenţii acestora, care pot fi purtate în albie şi, dincolo de poluare, pot genera blocaje ale
scurgerii;
- evitarea amplasării picioarelor de pod în albiile râurilor şi decolmatarea acestora;
- evitarea subdimensionării podurilor şi podeţelor, care pot fi obturate şi pot provoca
fenomen de remuu, cu inundarea suprafeţelor din amonte;
Raportul natural – antropic reliefat în tipologia peisajului
Peisajul, componentă de bază a patrimoniului natural şi antropic, constituie o resursă
favorabilă pentru activitatea socială, culturală, economică. Protecţia, managementul şi
amenajarea corespunzătoare a peisajului contribuie la crearea de spaţii de agrement, spaţii de
recreere, locuri de muncă etc., contribuind prin aceasta la bunăstarea umană şi creşterea
calităţii vieţii.
În vederea îmbunătăţirii relaţiei dintre construit şi natural şi a dezvoltării durabile a
spaţiului aferent comunei Noşlac, bazată pe o relaţie echitabilă şi armonioasă între necesităţile
sociale, activităţile economice şi prezervarea condiţiilor de mediu, în arealul urban intravilan
sau extravilan, se impun unele măsuri de reabilitare şi reconversie a peisajului.
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În cea mai mare parte a teritoriului administrativ, mai ales în intravilan, elementele de
naturalitate se află într-un acord deplin sau într-o relaţie neutră cu spaţiul construit, însă există
şi situaţii de conflict care rezidă în calitatea relaţiei dintre elementele naturale şi mediul
construit.
Ţinând seama de evoluţiile tehnicilor de producţie agricolă, industrială şi de politicile în
materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructură, precum şi de
schimbările economice la nivel regional şi naţional, care continuă în multe cazuri să accelereze
transformarea peisajelor naturale sau seminaturale în peisaje antropice, se impune o îmbinare
armonioasă a celor două categorii astfel încât să răspundă voinţei publice de a se bucura de o
calitate crescută a peisajelor. Acesta este un element esenţial al bunăstării sociale şi
individuale, iar protecţia, managementul şi amenajarea acestuia implică drepturi şi
responsabilităţi pentru fiecare.
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CAPITOLUL IV
Zonele posibil a fi afectate semnificativ de implementarea Strategiei de dezvoltare
spaţială şi a Planului Urbanistic General Noşlac, judeţul Alba
Obiectivele propuse ţin cont de tendinţa actuală de dezvoltare a comunei, încercând o
sistematizare şi o armonizare generală si împiedicând, în acelaşi timp, dezvoltările haotice.
Strategiei de dezvoltare spaţială şi proiectul PUG Bucium ţine cont de principiile dezvoltării
durabile, atât din punct de vedere urbanistic, dar şi social, industrial, economic şi din punct de
vedere al protecţiei mediului.
Principiile care au stat la baza dezvoltării acestui proiect, dar şi posibilele zone care pot fi
supuse unui impact semnificativ negativ din punct de vedere al protecţiei mediului, sunt
prezentate în continuare.
Principiile şi obiectivele de dezvoltare au constat în:
 Atenuarea dezechilibrului dat de concentrarea polarizată a activităţilor în satele din
lungul drumului judeţean DJ107G; atenuarea discrepanţelor economice şi sociale între localităţi;
 Protecţia şi conservarea zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării
durabile a resurselor naturale;
 Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a peisajului cultural
ca factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale;
 Reabilitarea şi asigurarea calităţii locuirii în zonele constituite;
 Asigurarea necesarului de suprafeţe pentru locuinţe noi, cu prioritate în zone aflate în
proximitatea localităţiilor şi în vecinătatea unor elemente naturale cu potenţial de agrement;
 Asigurarea unor condiţii echilibrate de configurare a noilor zone de locuinţe (densitate,
dotări, infrastructură, tipologii) ;
 Profilarea şi dezvoltarea reşedinţei de comună ca centru de servicii, cultură, comunicare,
şi educaţie;
 Protejarea şi valorificarea potenţialelor culturale şi de mediu pentru creşterea
atractivităţii comunei pentru turism şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 Menţinerea, modernizarea şi extinderea drumurilor;
 Gestionarea eficientă a resursei de teren, asigurarea de rezerve pentru dezvoltări pe
termen lung şi pentru evoluţii imprevizibile;
 Valorificarea resurselor naturale existente (sarea) în scop: turism de sănătate;
 Protejarea habitatelor naturale valoroase şi a cadrului natural;
 Protejarea şi reabilitarea spaţiilor verzi din intravilanul localitătilor;
 Reducerea emisiilor şi a factorilor de poluare, precum şi prevenirea riscurilor alunecărilor
de teren şi a inundaţiilor;
 Extinderea, modernizarea şi eficientizarea reţelelor edilitare;
 Asigurarea echipării edilitare pentru zonele de urbanizare.
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ABREVIERI ŞI ACRONIME
ANAR
APM
ARPM
CUT
CJ
Directiva SEA
DN
EIA
GES
HG 1076/2004

INS
MMGA/MMDD/MMP/MM
Natura 2000
ONG
PATJ
PLAM
PNDR
POT
PJGD
PUD
PUG
PUZ
SEA / ESM
SGA
UAT
UE
UTR

Administraţia Naţională Apele Române
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului
Coeficient de utilizare a terenului
Consiliul Judeţean
Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor
anumitor planuri şi programe asupra mediului
Drum naţional
Evaluarea impactului asupra mediului (evaluarea la nivel de proiect a
efectelor de mediu)
Gaze cu efect de seră
Hotărârea de Guvern nr. 1076/8.07.2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe (MO nr.
707/5.08.2004)
Institutul Naţional de Statistică
Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor / Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile / Ministerul Mediului şi Pădurilor / Ministerul Mediului
Reţea Europeană de Arii protejate creată pentru conservarea habitatelor şi
speciilor de interes comunitar
Organizaţie nonguvernamentală
Plan de amenajare a teritoriului judeţului
Plan Local de Acţiune pentru Mediu
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Procent de ocupare a terenului
Plan Judeţean de Gestiune a Deşeurilor
Plan Urbanistic de Detaliu
Plan Urbanistic General
Plan Urbanistic Zonal
Evaluare strategică de mediu
Sistem de Gospodărirea Apelor
Unitate Administrativ Teritorială
Uniunea Europeană
Unitate teritorială de referinţă

GLOSAR DE TERMENI ŞI EXPRESII:
Aviz de mediu pentru planuri si programe – act tehnico-juridic scris, emis de catre autoritatea competenta
pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau în programul
supus adoptării.
Arii protejate – zone în care s-a pus la punct o serie de instrumente de gestionare care să raspundă cerinţelor de
supraveghere, protecţie şi asigurare a valorii ecologice a spaţiului natural.
Evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a Autorităţilor publice interesate de
efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor
acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;
Planuri şi programe – planurile şi programele, inclusiv cele cofinanţate de Comunitatea Europeană, ca şi orice
modificări ale acestora, care:
- se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori care sunt pregatite de
o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de catre Parlament sau Guvern;
- sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.
Potenţial turistic deosebit – Totalitatea obiectivelor naturale si construite existente intrun anumit teritoriu,
constituind elemente de mare atractivitate pentru diverse categorii de vizitatori si oportunitati pentru valorificare
prin organizarea corespunzatoare a turismului.
Public – una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, in concordanta cu legislatia sau cu practica nationala,
asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora.
Studiu de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele
posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele lor rationale, luând in considerare
obiectivele si aria geografica aferenta.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI NOȘLAC, JUDEȚUL ALBA

36

STUDIU DE MEDIU ȘI DE PEISAJ – TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI NOȘLAC
Rezervatii naturale – Zone in care se asigura conditii naturale necesare protejarii speciilor semnificative la nivel
national, comunitatilor biotice sau caracteristicilor fizice de mediu.
Poluarea atmosferică – Consta in modificarea compozitiei chimice a aerului datorata, in principal, proceselor
industriale, producerii energiei electrice si termice si circulatiei autovehiculelor. Una din caracteristicile poluarii
aerului in mediul urban consta in faptul ca poate varia considerabil nu numai de la o localitate la alta dar si in
interiorul aceleiasi zone urbane.
Substanţe poluante – reprezinta acele substante rezultate in urma desfasurarii activitatii economice sau de trafic
rutier, emise in atmosfera, care, datorita caracterului lor nociv, pot inrautatii calitatea aerului.
Titularul planului sau programului – orice autoritate publica, precum si orice persoana fizica sau juridica care
promoveaza un plan sau un program.
Zona protejată – Unitate teritoriala naturala sau construita, delimitata geografic si/sau topografic, care cuprinde
valori de patrimoniu natural si/sau construit.
Zona turistică – Unitate teritoriala delimitata, caracterizata printr-o mare complexitate de resurse turistice, care
pot genera dezvoltarea unor variate forme de turism.
SANOGENÉZĂ s.f. Ramură a medicinii care se ocupă cu asigurarea stării de sănătate a populaţiei, studiind
mediul social ca factor patologic, influenţa locuinţei şi a condiţiilor de muncă, fenomenele de urbanizare, de
poluare
etc.
[Cf.
fr.
sangenèse
<
lat.
sanus
–
sănătos,
gr.genesis-naştere].
SANOGENÉZĂ s. f. ramură a medicinei care se ocupă cu asigurarea stării de sănătate a populaţiei, studiind
mediul social ca factor patologic, influenţa locuinţei şi a condiţiilor de muncă. (< fr. sanogenèse)

Realizare studiu:
Ing. Vonica Maria

L.S.
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1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
Denumirea lucrării:
Studiu geotehnic si prezentarea hartilor de hazard
Beneficiar:
Consiliul Local al Comunei Noşlac
Proiectant de specialitate: S.C. GENARDICA GRUP S.R.L.
Data elaborării:
iulie 2014
1.2. Obiectul lucrării
Tema program: Elaborare Studiu geotrhnic–teritoriul administrativ Comuna Noşlac, jud Alba.
Programul elaborării lucrării: Conform temei program aprobată de beneficiar, studiul s-a
elaborat pe parcursul anului 2014.

Faza I-a:Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor relevante care
influenţează şi condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor.

Faza a II-a: Diagnostic prospectiv şi general.
Perioada vizată: Perioada vizată este de până la 10 ani, respectiv 2014 până în 2024.
2. DATE GENERALE
2.1.
Scopul şi necesitatea elaborării documentaţiei
Studiul geotehnic are ca scop descrierea conditiilor geomorfologice si identificarea
fenomenelor fizico-geologice privind stabilitatea zonei cercetate, precum si condiţiile de
fundare ale terenului.
2.2. Baza documentară şi bibliografia
Bibliografia utilizată se bazează pe lucrări tehnice generale şi speciale cu privire la Zona
depresională axată pe Mureş, cunoscută în literatura de specialitate sub numele de
Depresiunea Alba Iulia - Turda, respectiv pe ultimele studii de specialitate. Deasemenea s-au
folosit şi documentaţiile în vigoare pentru comuna Noşlac şi zonele limitrofe. Principala
documentare s-a făcut în teren. Analiza stadiului existent al evoluţiei cadrului natural şi a
dezvoltării a permis identificarea disfuncţionalităţilor şi a priorităţilor de intervenţie.
2.3.

Cadrul legal

Prezentul studiu geotehnic are la bază “Normativul privind principiile, exigenţele şi
metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare “- NP 074/2007 şi STAS 3300/1-85.
Prezenta documentaţie se supune standardelor europene :

si ,
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Principalele legi şi normative respectate în faza de elaborare a studiilor geotehnice pentru
comune sunt:
- Legea privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii (nr. 50/1991 republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare);
- Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (nr. 350/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
pentru zonele de riscuri naturale;
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a V-a – Zone de risc natural;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi;
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –
Secţiunea a II-a – Apa;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea privind calitatea în construcţii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HGR nr.635/1995 privind culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul apărării
împotriva dezastrelor;
- HGR nr. 1489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii
de Urgenta.
3. STUDII DE FUNDAMENTARE, STRATEGII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE CARE
AU STAT LA BAZA DOCUMENTAŢIEI
Lista studiilor de documentare:









Planul Urbanistic General al comunei Noşlac;
Plan Strategic de Dezvoltare Socio–economică al Comunei Noşlac, Judeţul Alba;
Planul de Amenajare a Teritoriului Jud. Alba – Vol. I - Cadrul Natural – mediu – zone de risc;
Planul de amenajare a teritoriului naţional P.A.T.N. - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;
Planul de Dezvoltare Regională - Regiunea 7 Centru;
Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;
Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din judeţul Alba;
Studiul de delimitare şi inventariere a zonelor protejate din judeţul Alba.

4. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE
4.1. Localizare
Comuna Noşlac (265 m altitudine absolută) este situată în partea centrală a României, în
nord-estul judeţului Alba (la 64 km distanţă de Alba Iulia), pe malul stâng al cursului mijlociu al
Râului Mureş, între Câmpia Transilvaniei la nord şi Podişul Târnavelor la sud.
Coordonatele geografice: 46°40'48'' latitudine nordică şi 23°93'30'' longitudine estică.
Teritoriul administrativ al Comunei Noşlac se se învecinează la:
- nord cu teritoriul administrativ al comunei Lunca Mureşului, judeţul Alba şi al comunei
Cheţani, judeţul Mureş;
- est - orasul Luduş şi comuna Aţintiş, judeţul Mureş .
- sud - comuna Fărău şi comuna Hopîrta, judeţul Alba;
- vest – oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba;
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Între aceste limite, comuna Noşlac are o suprafaţă de 4835 ha (48,35 kmp).

Localitatea Noşlac se afla la o distanţă de 69 km de Alba Iulia resedinţa de judeţ şi la
7km de oraşul Ocna Mureş. Alt oras care se află relativ aproape de centrul de comună este
oraşul Aiud la o distanţă de 36 km. Cel mai apropiat sat de centrul comunei este Căptşlan la
1km, iar cel mai îndepărtat este Găbud la 11 km.

Unitatea administrativă Noşlac (în maghiară: Marosnagylac, în germană: Grosshaus) are
în componenţă 6 sate: Noşlac , Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea
Ciuciului.
Principalele căi de comunicaţie care străbat zona sunt: DJ 107 G Ocna Mureş-Găbud care
face legătura cu satul Botez, judeţul Mureş.
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4.2.Morfologia regiunii
Teritoriul comunei Noşlac se află situat pe culoarul Mureşului, unitatea Alba-Iulia - Turda,
mărginit pe stânga de podişul Tîrnavelor.
Culoarul Mureşului reprezintă o unitate depresionară cu altitudini cuprinse pe teritoriul
comunei Noşlac între 256 m în zona de luncă şi 350 m în partea nord-estică a teritoriului.
Este asimetric mult mai larg pe dreapta Mureşului, datorită abaterii râului spre sud în urma
împingerii exercitate de afluenţii riguroşi ce coboară din Apuseni (Arieşul).
Altitudinea cea mai mică este de 256 m în lunca Mureşului în colţul NV al comunei, iar
înălţimea maximă de 336 m în partea sud-vestică. Diferenţa de nivel este mică, relieful slab
fragmentat, cu slabe procese de versant.
- zona de luncă largă a Mureşului ce corespunde cu terasa de luncă (2-3 m);
- zona de platou, reprezintă un şes imens şi corespunde terasei a cincea (50 - 60 m) a
Mureşului care se continuă cu cea a Arieşului până spre Cîmpia Turzii.
Diferenţa de nivel dintre cele două trepte de relief este de circa 50 m şi se prezintă ca
un abrupt unde se identifică celelalte terase ale Mureşului.
Partea de nord-vest a comunei este ocupată de ultimele prelungiri ale podişului
Măhăcenilor, dealuri cu un relief uşor ondulat.
Terasele Mureşului sunt utilizate în agricultură, terenurile agricole ocupă circa 80% din
suprafaţa comunei.
Din punct de vedere morfologic au fost identificate următoarele forme de relief:
Zona colinară
Este dispusă în partea sudică şi sud-estică a teritoriului şi cuprinde altitudinile de peste
350 m ce aparţin dealurilor podişului Tîrnavelor.

Fig. 3 Harta morfologica a regiunii – Depresiunea Transilvaniei
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Stratificaţia terenului este constituită dintr-un orizont deluvial (argile, argile nisipoase) cu
grosime variabilă ce repauzează pe roca de bază constituită din argile marnoase stratificate,
cu nivele de tufuri şi intercalaţii nisipoase şi de gresii - de vârstă pliocenă sau sarmaţiană ce
aflorează la zi pe partea stângă a drumului Războieni - Lunca Mureşului DJ 107 F sau pe
formaţiunile aluviale din zonele de terasă şi de racord ale acestora cu lunca râului Mureş.
Sub acţiunea factorilor exogeni depozitele mai vechi au fost erodate sau alterate iar
materialul rezultat - transportat de văile torenţiale şi de apele de şiroire şi depus pe pante sub
formă de sedimente fine (argiloase prăfoase) mai groase în zonele cu culmi domoale şi mai
subţiri pe versanţii relativ abrupţi.
Zona de terasă
Zona de terasă este bine reprezentată în teritoriul studiat şi formează în partea
centrală un platou imens corespunzând terasei a patra a Mureşului .
Din punct de vedere stratigrafic această terasă are un caracter încrucişat conţinând un
amestec dezordonat de materiale în care se pot observa lentile de pietriş, nisipuri, argile,
având înglobate numeroase elemente de bolovăniş.
Zona de luncă
Se individualizează de-a lungul râului Mureş, cu o dezvoltare mai largă pe malul drept
ca urmare a deplasării cursului râului Mureş spre sud ca efect al împingerii exercitate de
afluenţii pe dreapta ce coboară din Munţii Apuseni (râul Arieş).
Caracteristic acestei zone este terenul aproximativ plan (cu diferenţe de nivel de cca
4,00 m de la est spre vest) cu stabilitatea ridicată (fără forme sau urme de alunecare), supusă
deseori inundării în perioadele de viitură pe cursul râului Mureş şi menţinerea unor suprafeţe
ca zone mlăştinoase cu vegetaţie caracteristică.
Din punct de vedere litologic formaţiunile sedimentare sunt alcătuite din depozite
aluviale cu o stratificaţie încrucişată şi o granoclasare pe verticală: în suprafaţă sedimente
fine (argiloase - prăfoase - nisipoase) cu grosimi cuprinse între 0,50 -:- 3,00 m, sub care se
interceptează pachetul aluvionar grosier constituit din nisipuri mari, pietrişuri, bolovănişuri cu
pietriş şi nisip.
4.3. Geologia regiunii
Din punct de vedere geologic zona cercetată se situează în partea sud-vestică a
unităţii geotectonice denumită Bazinul Transilvaniei, în zona cutelor diapire.
Bazinul (Depresiunea) Transilvaniei a avut o evoluţie net distinctă faţă de sistemele
cutate înconjurătoare; s-a născut şi a evoluat pe un masiv rigid de tip "masiv median" care nu
a fost afectat sensibil de mişcările orogenetice din ciclul alpin. Structura geologică a bazinului
este următoarea:
- fundament alcătuit din şisturi cristaline neregenerate în orogeneza alpină;
- cuvertura prelaramică;
- depozite de vârstă paleogenă şi neogenă.
Fundamentul cristalin este reprezentat, predominant, în vestul depresiunii prin şisturi
cu o cristalinitate mai pronunţată: micaşisturi, paragnaise cu muscovit şi biotit, şisturi
cuarţitice cu granaţi, calcare cristaline şi chiar injecţii pegmatitice şi amfibolite.
Depozitele premiocene sunt alcătuite din sedimente triasice (dolomite, calcare, marnocalcare şi conglomerate), jurasice (calcare gălbui), cretacice inferioare (calcare) şi cretacic
superioare (dezvoltate în facies flişoid).
Deasupra depozitelor cretacice sau direct peste cristalin se află paleogenul
(transgresiv şi cu mari variaţii de facies datorită cutărilor laramice şi postlaramice).
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În zona cercetată depozitele neogene sunt reprezentate prin miocen (depozite
tortoniene şi sarmaţiene) şi pliocene (panoniene).
Evoluţia miocenă începe în badenian şi se continuă în pliocen - etapă caracterizată
printr-o subsidenţă mai activă a bazinului. Colmatarea Bazinului Transilvaniei este
desăvârşită în pliocen când acesta varia într-o arie închisă (domeniul panonic) care îşi
pierduse comunicarea cu marea extracarpatică încă în besarabianul superior. În aceste
condiţii au luat naştere depozite monotone litofaciale - facesul panonic al sarmato-pliocenului
intracarpatic - şi a reprezentat printr-o alternanţă de depozite pelitice şi aleurito-psamitice.
Badenianul corespunde unei puternice faze de transgresiune care a determinat
depunerea sedimentelor peste rocile mai vechi. În paralel, în Carpaţii Orientali cât şi în
interiorul depresiunii fenomenele tectonice au condus la importante erupţii vulcanice din a
căror cenuşă s-a format orizontul tufului de Dej, localizat la partea inferioară a badenianului.
În zona studiată badenianul inferior începe cu un complex de marno-argile cenuşii sau
roşietice cu intercalaţii de nisipuri şi calcare (grosime 200 - 700 m). Peste acest complex a
fost identificat tuful dacitic de Dej a cărui grosime variază de la 5,00 -:- 80,0 m. Deasupra
tufului de Dej este dispus orizontul cu sare, peste el fiind întâlnită o alternanţă de marne,
marne argiloase şi nisipuri care încheie seria badenianului.

Fig.4 Harta geologica – Cuaternar ( sursa V. Mutihac – 1974)

În concluzie depozitele miocene sunt reprezentate prin:
- depozite sarmaţiene, care urmează peste cele tortoniene, reprezentate litologic prin
argile marnoase şi marne cenuşii, stratificate, cu intercalaţii de argile gălbui, nisipuri fine,
gresii şi tufuri; sarmaţianul aflorează destul de rar.
Succesiunea neogenă se încheie cu depozitele pliocene reprezentate prin pietrişuri,
marne, nisipuri, marne nisipoase, care aflorează pe valea Rea.
Sedimentele de vârstă cuaternară sunt reprezentate prin formaţiuni continentale
aparţinând pleistocenului şi holocenului.
Pleistocenul este reprezentat prin depozitele aluviale care formează terasele văii
Mureşului. În valea Mureşului au fost identificate trei nivele de terasă (după unii autori
numărul acestora este de patru) cuprinse între altitudini medii de 5 -:- 50 m. Prezenţa acestor
trei nivele de terasă atestă că în timpul cuaternarului regiunea a fost afectată de trei mişcări
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epirogenetice succesive care prin ridicarea generală a reliefului au condus la intensificarea
eroziunii fluviatile.
Holocenul cuprinde cele mai recente depozite din zonă, de natură proluvială, aluvială,
deluvială şi, de asemenea, solurile şi depozitele de vârstă mai recentă, destructuralizate de
alunecările de teren şi de acţiuniunile antropice.
4.4. Hidrografia zonei
Ape de suprafaţă
Principala apă curgătoare care drenează teritoriul comunei Noşlac este râul Mureş.
Pe teritoriul comunei Noşlac are o pantă mică, este puternic meandrat şi prezintă riscul
unor inundaţii în timpul ploilor abundente din bazinul său hidrografic.
Mureşul primeşte pe partea dreaptă câteva pârâiaşe ce îşi au obârşia în terase .
Pe platoul format de terasa a cincea pentru dezvoltarea agriculturii s-a creat un sistem
de canale de irigaţie care aduc un exces de umiditate, concretizat prin infiltraţii în zona de
luncă. În zona de luncă nivelul pânzei freatice este foarte aproape de suprafaţă, datorită
bogatelor izvoare de la baza teraselor iar printr-un sistem de canale apa este deversată în
Mureş.
Reţeaua hidrografică în teritoriul studiat este slab reprezentată prin câteva văi cu
caracter semipermanent , afluenţi pe dreapta ai râului Mureş.
Cursul principal de apă din zonă îl constituie râul Mureş care curge pe o direcţie NE SW prin mijlocul unei lunci bine individualizată în special pe malul drept (în zona teritoriului
studiat).
Panta de curgere redusă de 2‰ favorizează formarea meandrelor, a plajelor cât şi
inundarea unor suprafeţe mari de teren din zona de luncă.
Apele subterane
În teritoriul comunei Lunca Mureşului apele subterane apar sub diferite forme de acumulare:
izvoare, pânze captive de apă în depozitele deluviale şi pânze freatice cu nivel liber - în
zonele de luncă.
Se dispun funcţie de elementele geomorfolgice de bază din teritoriul comunei.
•
Terasa de luncă dezvoltată pe malul stâng al Mureşului în zona de confluenţă MureşArieş , foarte bogată în ape subterane. Stratul freatic are grosimi de până la 20 m cu nivel
hidrostatic condiţionat de oscilaţiile de nivel ale mureşului. Debitele sunt importante, până la 5
l/s.m2 cu ape potabile.
•
Terasa superioară (a II-a) în care freaticul apare la circa 8 m adâncime. Stratul freatic
este înclinat spre Mureş, conţine ape bune calitativ, uşor mineralizate cu NaCl. Sunt puţine
izvoare, clorurosodice, sărace în debite, majoritatea în perioada verii seacă.
•
Depozitele miocene din anticlinalele zonei sunt foarte sărace în ape subterane. Totuşi
unele izvoare prezente cu debite mici sunt bogate în NaCl datorită prezenţei diapirelor .
Izvoarele
Izvoare cu caracter sezonier îşi pot face apariţia în zonele colinare şi la contactul
formaţiunilor deluviale cu substratul depozitelor sarmato-pliocene sau la contactul dintre
formaţiunile în care se acumulează apa subterană (rezultată din circulaţia subterană a apelor
sau din infiltraţii) cu cele impermeabile
Pânzele captive de apă
Acestea sunt acumulări de apă subterană alimentate din apele de precipitaţii şi
infiltrate care pot să apară la suprafaţă în zonele de versant a reliefului colinar din nordul
teritoriului studiat la contactul terasei cu zona de luncă a râului Mureş.
Pânzele de apă freatică cu nivel liber
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Apar în zonele de luncă şi de terasă inferioară, la adâncimi variabile şi sunt strâns
legate de regimul pluviometric local şi de nivelul hidrostatic al apei râului Mureş.
Nivelul pânzei freatice măsurat în fântânile din zona de luncă a rîului Arieş este situat
la adâncimi de 1,50 -:- 3,00 m.
4.5. Clima
Comuna este situată în partea de nord a judeţului, zonă în care principalele elemente
climatice au următoarea evoluţie.
Temperatura aerului – valoarea medie multianuală este de cca 90C, sezonul de vară
înregistrează 200C, iar cel de iarnă –40C. În raport cu valoarea medie extremele înregistrează
39 0C, iar minimele –320C.
Zilele tropicale (peste 300C) ajung la 15-20 zile, zilele de vară 25-35 zile, zilele cu îngheţ cca
100-150 zile.
Precipitaţiile sunt în jurul valorii de 700 mm/m2. Cela mai multe precipitaţii se produc
primăvara iar cele mai mari cantitativ se produc vara la precipitaţiile torenţiale.
Anual se înregistrează cca 130 zile cu precipitaţii. Stratul de zăpadă are 5-7 cm, şi o durată
de cca 50 zile. Topirea lui provoacă creşterea debitelor pe reţeaua torenţială.
Vântul dominant este cel al circulaţiei vestice dar şi sud-vestice. În zonă se simte influenţa
foehnală cu intensităţi relativ medii care topeşte zăpada şi activează reţeaua hidrografică
torenţială.
4.6. Soluri
Pe teritoriul comunei Noslac se intalnesc urmatoarele tipuri de soluri:

Fig. 5 Harta solurilor in zona Noslac (sursa www.atlas70.ro)






Soluri brune eubazice si mezobazice;
Pseudorendzine – soluri negre argiloase de fanete umede si soluri brune.
Soluri brune , brune acide si argiloiluviale brune podzolite.
Aluviuni si soluri aluviale
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4.7. Activitatea seismică
Zona studiată se încadrează în zona seismică "E", cu valoarea coeficientului Ks =
0,12
cu perioada de colt,Tc = 0.7 sec în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006
Perioada de colt : 0,7
Valoarea coeficientului Ks: 0,12

Fig. 6 Zonarea seismica (sursa NP 100-1/2006)
4.8. Adancimea de îngheţ
Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet în zona cercetată este de – 0.90 m de
la nivelul terenului natural sau sistematizat.
Toate adancimile de fundare trebuie sa depăşească această cotă, deoarece, datorită
fenomenului de înghet – dezghet, terenul se degradează, micşorandu-şi considerabil
capacitatea portantă.
5. Zone de risc natural
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se
gaseste zona studiata se va face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr
575/ nov.2001: Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea
a V-a: Zone de risc natural.
Cutremurele de pământ: zona de intensitate seismică pe scara MSK este 71(conf.SR
11100/1-92).
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Fig.7 Harta seismică(Zone de intensitate seismică pe scara MSK conform Legii 575/2001)

Inundatii: aria studiată se încadrează în zone cu precipitaţii medii anuale de 700 mm /an, cu
arii afectate de inundaţii, datorate revarsării unui curs de apă.
Alunecări de teren: zona studiată se încadrează în zone cu potenţial de producere a
alunecărilor ridicat, conform P.A.T.J. ALBA –vol.I-CADRU NATURAL-MEDIU-ZONE DE
RISC.

Fig.8 Harta cu potenţialul de producere a alunecărilor de teren(conform GT 007)

Comuna Noşlac este situată în nordul Podişului Târnavelor respectiv pe faţada nordică a
Dealurilor Târnavei Mici, cea dinspre râul Mureş.
Include 6 localităţi: Stâna de Mureş situată în chiar lunca Mureşului Noşlac, Căptălău,
Căpud aflate la contactul culoarului Mureşului cu dealurile, în timp ce Valea Ciuciului şi
Căbudul se află tot pe stânga Mureşului, dar în bazinele văilor Ciuciului şi Căbudul.
Satul Stâna de Mureş se află pe formaţiunile fluviatile holocene (pietrişuri, nisipuri), iar
altele pe formaţiunile sarmaţiene reprezentate prin marne, marne nisipoase şi nisipuri.
Prin aşezarea lor geografică satele componente ale comunei Noşlac sunt espuse la
două categorii de riscuri naturale: în principal cele legate de inundaţiile produse de râul Mureş
şi unii afluenţi ai acestuia cum ar fi Valea Fărăului şi mai reduse ca amploare cele legate de
producerea alunecărilor de teren.
Perioadele cele mai deosebite ca efecte ale revărsării apelor Mureşului, sunt mai 1999,
mai 2000 şi anterior cele din 1998 (25 decembrie).
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Toate aceste perioade au amintit prin efecte, catastrofalele inundaţii din 1970 când în Noşlac
au fost inundate 100 de gospodării (case şi terenuri).
5.1.Alunecari de teren
Alunecarile de teren au fost identificate pe o suprafata de cca. 70 de ha pe coasta
Sumud vesant ESE şi zona Copand varful Patar versant nordic.
Căbudul aflat şi el in bazinul râului cu acelaşi nume, nu prea dezvoltat şi relativ împădurit nu
este expus pericolului unor inundaţii decât temporar în urma unor averse.
În cazul Căbudului alunecările de teren pun în pericol 5 case şi o suprafaţă de 20-30 ha
aflate aval şi amonte de sat pe valea Căbudului. Sunt însă alunecări superficiale, terenurile
prezentând un aspect vălurit.
5.2.Inundatii
Localitatea NOŞLAC, centrul comunal este situată pe stânga Mureşului, pe terasele acestuia,
astfel că cea mai mare parte a satului este protejată de inundaţii. Partea de jos a satului şi
terenurile din lunca mureşului au fost şi sunt permanent în pericol de a fi inundate. Deşi cursul
Mureşului foarte meandrat în acest sector s-a deplasat spre dreapta (nord) lăsând spre malul
stâng o serie de braţe moarte, totuşi la ape mari întreaga luncă se umple de apele râului care
a exercitat şi exercită eroziuni bazale însemnate. Baza versantului în preajma căreia s-au
efectuat în unele perioade excavaţii este permanent în pericol. În urma proceselor de
eroziune laterală, deosebit de accentuate malurile se surpă permanent, materialul prăbuşit
ajunge în albia Mureşului la ape mari. Permanent spre zonele de tasare şi sufoziune în
formaţiunile nisipoase favorizante permanent apar crăpături care determină prin subminare
bazală distrugerea versantului. În aceste prăbuşiri sunt antrenate terenurile oamenilor şi
cassele de locuit în număr de 14 până acum (fenomen accentuat după precipitaţiile
abundente şi inundaţiilke din anul 2000 – primăvară – mai).
Inundaţia din 25 decembrie 1998 a fost de asemenea cea care a accentuat fenomenul
de retragere a versantului dinspre Mureş. Au fost inundate 30 de case şi circa 50 ha teren.
Ca măsuri de protecţie sunt necesare aplicarea programului guvernamental aprobat în
anul 2000 menit a proteja de inundaţii şi eroziune laterală satul Noşlac. Mureşul trebuie
regularizat, albia recalibrată şi îndiguită.
Lucrările de combatere a eroziunii malurilor trebuie refăcute şi consolidate.
Tot pe teritoriul Noşlacului, dar în extravilan se produc deseori inundaţii ce cuprind
aproximativ 80ha de teren. Sunr necesare realizarea unor lucrări de protecţie (decolmatare,
recalibrarea podului de sub drumul Ocna Mureş-Noşlac, plantarea cu vegetaţie a malurilor în
vederea consolidării taluzelor). Acesrte lucrări trebuie continuate şi pe Valea Fărăului sau
Pârâuil Şomoghin prin: decolmatare, recalibrare a albiei şi îndiguirea în zona de lucă (înspre
confluenţa cu Mureşul).
Localitatea CĂPTALAN este satul ale cărui case sunt mai puţin afectate de inundaţiile
Mureşului, sunt supuse inundaţiilor doar terenurile din luncă. Unele procese de deplasare în
masă (surpări, prăbuşiri) stimulate altădată de eroziunea laterală a apelor Mureşului se pot
produce doar la apele mari (debitele excepţionale ce umplu cu apă lunca Mureşului).
Fenomenele respective continuă şi datorită litogenezei şi pantelor accentuate ale terenurilor
dinspre Mureş.
Localitatea STÂNA DE MUREŞ este satul cu poziţia cea mai expusă inundaţiilor pe
râul Mureşului. Aflat în plină luncă, partea de jos a satului suportă şi efectul deplasării spre
stânga (sud-vest), spre sat a cursului Mureşului, deplasare care este în present de circa 100
m. În acelaşi timp meandrul pornit din dreptul Gurii Arieşului şi care a devenit braţ mort pe
cale naturală. La debite mari apele umplu lunca dintre Stâna de Mureş şi Căpud, iar
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eroziunile laterale ale Mureşului distrug terenurile şi expun prăbuşirilor şi surpărilor casele şi
grădinile sătenilor din Stâna de Mureş.
Din această cauză au fost dezafectate în decursul timpului 7 case. Eroziunea
puternică a Mureşului expune încontinuare un număr de 14 case aflate în apropierea
Mureşului.
Ca măsuri urgente sunt de protecţie antierozională a malurilor Mureşului (consolidare
cu anrocamente, ziduri de picior), îndepărtarea Mureşului de sat prin retrasarea albiei sale
prin lunca largă, îndiguirea noului curs, plantarea cu vegetaţie a taluzelor active. În ultimă
instanţă se interzic noile construcţii şi pot fi strămutate casele în pericol de prăbuşire.
Localitatea COPAND aflat ceva mai sus pe stânga râului Mureşului nu este afectat de
inundaţii.
Localitatea Valea CIUCIULUI nu se află în pericol de a fi afectată de inundaţii . Valea
cu acelaşi nume pe care se află aliniate casele satului, nu are un bazin dezvoltat şi ca urmare
debitele ce se acumulează sunt reduse.
6.
Zone de risc antropic
factorul antropic - Intervenţia umană la nivelul ecosistemelor naturale este deosebit de
agresivă în ultimele decenii. Antropicul tinde să se extindă tot mai mult în dauna naturalului.
Pe teritoriul comunei Noşlac nu se regasesc agenţi economici – sursă toxică care:
produc, prelucrează, manipulează, depozitează sau utilizează substanţe toxice industriale,
care pot contamina mediul inconjurator in caz de accident si care sa fie obligat sa
intocmeasca Planul de acţiune in caz de accident.
Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
•
Constituirea comisiei de apărare împotriva dezastrelor ,elaborarea unor planuri proprii
de apărare împotriva dezastrelor pentru localitate.
•
Cunoaşterea particularităţilor instituţiilor publice a agenţilor economici cu privire la
vulnerabilitatea acestora în cazul producerii dezastrelor
•
Stabilirea instituţiilor publice şi agenţilor care pot participa cu forţe şi mijloace tehnice
specializate la intervenţii în sprijinul localităţii
•
Conducerea acţiunilor de înlăturare a urmărilor provocate de dezastre ,salvarea
victimelor ,aprovizionarea cu apă şi alimente şi asistenţă sanitară ,decontaminarea
persoanelor şi solului; înhumarea morţilor ;asigurarea serviciilor şi utilităţilor de gospodărie
comunală.
Categorii de risc (dezastre)
•
Accidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avariile la construcţiile
hidrotehnice sau conductele magistrale, incendiile de masă şi exploziileaccidentele majore la
utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidentele majore şi
avariile mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii.
Acestea pot conduce la evenimente grave de poluare asupra mediului înconjurător provocate
de asemenea fenomene.
7. Condiţii geotehnice privind viitoarele construcţii în zona studiată
7.1.Stratificatia terenului
Substratul geologic este dominat de rocile sedimentare aluviale şi deluviale de la fine la
grosiere reprezentate prin argile prafoase/prafuri argiloase, prafuri argiloase nisipoase cu
pietriş, de culoare negru-cafeniu, care trec la depozite grosiere preprezentate prin pietrişuri şi
bolovanişuri în liant.
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A

B

Fig.9 Stratificaţia în zona Noşlac – sondaj geotehnic
A- prafuri argiloae cu pietriş;

B-bolovaniş cu pietriş în lian prafos nisipos;

7.2. Conditii de fundare
A.Strat de fundare:Praf argilos nisipos cu pietriş(grsaclSi-denumire în acord cu SR EN ISO 14688-12004).

Presiune convenţională : Pconv. = 240 KPa
B.Strat de fundare:Argilă prafoasă cu pietriş;(grsiCl/grclSi- denumire conform cu SR EN ISO 14688-12004).

 Presiune convenţională : Pconv. = 250 KPa
C. Strat de fundare : - Bolovanis cu pietris în liant
Presiune convenţionala : Pconv. = 350 KPa
8.Analiza swot
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Lucrări de stabilizare a unor
versanţi;
- Atitudine pozitiză a administraţiei
publice locale pentru reducerea
riscurilor naturale şi antropice;
- Existenţa unor suprafeţe mari
agricole;
- Activităţi economice nepoluante;

-existenţa unor zone afectate de alunecări de
teren, ce determină modificări negative ale
mediului;
- prezenţa unor areale cu risc ridicat de
producere a inundaţiilor;
- zonele expuse la inundaţii şi alunecări de teren
nu sunt delimitate cu exactitate;
- capacitatea de gestionare redusă a problemelor
de risc la nivelul comunei;
-lipsa lucrărilor pentru combaterea eroziunii solului;
- nivelul scăzut al managementului informaţiei
privind riscurile naturale şi al cunoştinţelor
populaţiei
asupra
consecinţelor
producerii
acestora;
- eliberarea de autorizaţii de construcţie în zone
expuse la riscul producerii unor alunecări de teren,
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sau în zone inundabile;
- existenţa de soluri poluate;
OPORTUNITĂŢI
- acesarea unor fonduri pentru
protejarea
localităţilor
împotriva
inundaţiilor;
- elaborarea unor planuri de acţiune
şi a unui cod de bune practici privind
managementul riscurilor naturale;
- includerea în programe judeţene de
inventariere
şi
gestionare
a
terenurilor care se confruntă cu
alunecări de teren;
- atragerea de finanţări prin proiecte;

RISCURI
- necorelarea politicilor macro economice
(bugetare, monetare, fiscale) cu realităţile şi
nevoile existente;
- intensificarea schimbărilor climatice care ar putea
determina extinderea fenomenului de eroziune a
solului şi creşterea riscului de producere a
inundaţiilor;
- neaplicarea prevederilor din legislaţia în vigoare
favorizează producerea inundaţiilor, ce poate
produce distrugeri materiale şi chiar pierderi de
vieţi omeneşti;
- lipsa unor strategii naţionale viabile de
reducere a riscurilor la alunecări de teren
şi inundaţii;
- birocraţia din diverse instituţii publice;
-inexistenţa
surselor
de
finanţare
pentru
cofinanţarea unor proiecte mari;

9. Recomandări privind licrările ce trebuiesc efectuate pentru reducerea fenomenelor de risc
Pe lângă cele relatate mai sus, ca masuri şi recomandări ce trebuiesc luate pentru
viitoarele construcţii în zona studiată , funcţie de specificul natural al zonei, sunt urmatoarele:
- Din punct de vedere geo-morfologic, viitoarele construcţii civile şi industriale se vor putea
funda direct, recomandandu-se acelaşi strat de fundare în care se vor încastra. Coloana
litostratigrafică a zonei cuprinde atât depozite coezive din categoria argilelor şi prafurilor, cât
şi depozite necoezive (pietrişuri şi roci stâncoase) , considerate ca terenuri bune de fundare
conform NP 074/2007 si STAS 3300/4-85. In cazul construcţiilor amplasate în zone cu
diferenţe mari de nivel (zone de versant) se vor avea în vedere urmatoarele aspecte :
 Asigurarea construcţiilor cu ziduri de sprijin;
 Diminuarea escavaţiilor în versant pentru a nu rupe echilibrul natural şi a nu declanşa
viitoare alunecări care vor pune în pericol contrucţia.
- In ce priveste regimul apelor subterane se vor lua masuri specifice de prevenire (captare,
pompare, redirectionare) pentru a nu afecta viioarele fundaţii.
Se va evita construirea în apropierea albiilor râurilor şi se vor evita terenurile propice
dezvoltării torenţilor, acestea din urmă amenajându-se corespunzator.
- Datorita regimului climatic fundaţiile vor avea adincimea minima de fundare de -0.90 m
de la CTN cu obligaţia ca acestea să se încastreze 20 cm în stratul bun de fundare.
- Deasemenea sunt necesare lucrări de drenare a maselor alunecate şi de amenajare
antierozională a râurilor şi pârâurilor, permanente şi semipermanente (torenţiale) din zonă, şi
în acelaşi timp de refacere a vegetaţiei forestiere cu rol fixator.
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- Masurile de protecţie impotriva inundatii trebuie sa vizeze : decolmatarea şi recalibrarea
albiei râului Mureş, eliminându-se astfel blocajele de aluviuni din albie şi din luncă. Totodată
sunt necesare lucrari de protecţie antierozională a malurilor şi recalibrarea podurilor .
Tabel 1 – Tipuri de risc şi măsuri ce trebuie luate (după PATJ Alba – vol. ZONE DE RISC NATURAL)

TIP DE RISC

ZONE AFECTATE

MASURI DE REMEDIERE

Alunecări de teren
cca 100 ha

-Coasta Sumud versant ESE
-zona Copand-Vf.Patâr-versant Nordic
-avale şi amonte de satul Cabud, pe
valea Căbudului

Eroziuni de maluri
cca 3 km

-Valea Mureşului în zona Noşlac

văi torenţiale
cca 15 ha

-Valea Căptălanului
-Valea Ciuciului
-Valea Găbud
-pe cursul superior
-râul Mureş pe malul stâng afectează
localităţile Stâna de Mureş, Copand şi
Noşlac

-studii geotehnice şi hidrogeologice;
-evitarea excavaţiilor la baza
versanţilor;
-corectări de pantă a versanţilor
-împăduriri;
-lucrări de apărare a malurilor;
-regularizări de curs;
-îndiguiri;
-decolmatarea şi adâncirea văilor;
-regularizări de curs;
-ruperi de pantă;

Zone inundabile
cca 90 ha

-apărări de mal;
-îndiguiri;

10. Propuneri
Analiza de mai sus, scoate în evidenţă necesitatea identificării unor propuneri ce pot fi
adoptate în vederea unei managerieri adecvate a zonelor de risc natural, ce pot fi sintetizate
astfel:
 Acţiuni de prevenire şi reducere a riscului de producere a unor dezastre naturale;
 Creşterea gradului de implicare a autorităţilor locale în managementul zonelor expuse la
risc natural;
 Informarea populaţiei în ceea ce priveşte tipurile de hazarde la care este expusă şi
măsurile ce pot fi aplicate pentru reducerea riscurilor;
 Monitorizarea zonelor cu risc de producere a alunecărilor de teren;
 Inventarierea construcţiilor neconsolidate ce prezintă risc de prăbuşire în cazul unor
fenomene de risc.
Notă: Datele prezentate mai sus au caracter general, astfel încât, pentru fiecare viitoare construcţie civilă sau
industrială din zonă, va fi necesar şi obligatoriu efectuarea studiilor geotehnice pentru a se realiza o imagine
completă şi complexă a situaşiei geotehnice locale şi pentru a se putea stabili adancimea optimă de fundare.
Prezentul studiu geotehnic nu poate fi reprodus, copiat sau împrumutat integral sau parţial, în mod direct sau
indirect sau extins în afara amplasamentului specificat.

Realizare studiu geotehnic:
Geol.dipl. Teodora (Bardan) Eftenie
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DECIZIE, PROTECŢIA MEDIULUI, DEZVOLTARE SPAŢIALĂ, EVOLUŢIE
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Comuna Noşlac - (265 m altitudine absolută )se încadrează în 46040’48” latitudine
nordică şi 23093’30” longitudine estică şi este situată în estul Culoarului Mureşului, la
confluenţa dintre Mureş şi Arieş , în partea de nord-est a judeţului Alba.
Este amplasată în bazinul hidrografic al Mureşului, pe cursul râului Mureş.
Morfostructural este delimitat la nord-vest de dealurile piemontane ale Trascăului de care
este despărţit prin sectorul de culuar şi Podişul Târnavelor la sud -est.
Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4835 ha, ceea ce reprezintă 0,76% din
suprafaţa judeţului.
Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Noşlac sunt:
în Sud
- comuna Fărău;
în Vest
- oraşul Ocna Mureş;
în Nord
- comuna Lunca Mureş şi comuna Cheţani din Jud.Mureş;
în Est
- oraşul Luduş şi comuna Aţintiş din Jud. Mureş.
Arealul teritoriului comunei este alcătuit din 6 localităţi:
Noşlac - reşedinţa comunei, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea Ciuciului.

Localitatea Noşlac (reşedinţa de comună) este localitate de rangul IV, iar celelalte
localităţi componente sunt de rangul V, conform Legii nr.315/2001 privind aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV - reţeaua de localităţi.
CUVINTE CHEIE: DEZVOLTARE, POTENŢIAL, CALITATEA VIEŢII, INTEGRARE, FACTORI DE
DECIZIE, PROTECŢIA MEDIULUI, DEZVOLTARE SPAŢIALĂ, EVOLUŢIE
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Localitatea Noşlac, se află la o distanţă de aproximativ 52 km de municipiul Alba Iulia
reşedinţa judeţului. Cea mai apropiată localitate urbană este oraşul Ocna Mureş, situat la
7 km. Căile de comunicaţii care străbat comuna Noşlac sunt:– drumuri judeţene, drumuri
comunale si drumuri vicinale
Reţeaua rutieră a comunei Noşlac însumează la nivelul anului 2014 o lungime totală de
24,6 km, structurată astfel:
- drumuri judeţene 15,3 km ;
- drumuri comunale 9,3 km;
La nivelul comunei, drumul judeţean DJ107G străbate 5 sate: Noşlac, Căptălan, Copand,
Stâna de Mureş, Găbud şi face legătura cu judeţul Mureş până în oraşul Luduş.
Studiul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei,
precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de
dezvoltare economică a comunei Noşlac.
În realizarea studiului s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia Judeţeană
de Statistică Alba, date extrase din Registrul Agricol al comunei Noşlac, informaţii
colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate:
- Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Alba;
- Planului Strategic de dezvoltare Socio-economică a comunei Noşlac 2009-2013;
Studiul include analiza comparată teritorială şi sectorială – axată pe activităţi
economico - sociale, pe identificarea disfuncţiilor, dar şi a „ofertei spaţiale şi umane.
Direcţiile de investigare pornesc de la legătura dintre teritoriile administrative învecinate cu
Noşlac şi a reşedinţei de comună Noşlac cu satele aparţinătoare.
Prin geografia locului, comuna face parte din zona de influenţă a oraşului Ocna
Mureş (zonă tradiţional în exploatarea sării şi prelucrarea sării) care cuprinde 5 unităţi
administrativ teritoriale: oraşul Ocna Mureş şi comunele: Unirea, Lunca Mureş, Fărău,
Hopârta, Lopadea Nouă. Pozitia întregului areal, îi confera multiple avantaje, legate de
relatii economice, sociale şi culturale şi cu municipiul Aiud, comunele din G.A.L. pe “Mureş
şi pe Târnave” şi de asemenea cu oraşul Luduş din judeţul Mureş.
Prin planificare şi soluţii urbanistice( ale P.U.G.) se vor identifica atât potenţialul economic
cât şi toate valorile istorice, arhitecturale, memoriale, etnografice ce conduc la
reglementări menite să conserve, dar mai ales să valorifice potenţialul şi valorile
comunităţilor. Multiplele asemănări, pornind de la tradiţie până la existenţa de de zi cu zi a
întregii zone fac posibilă cooperarea interregională a tuturor administraţiilor localitatilor din
arealul mentionat.
Structura activităţilor economice
Structura şi repartiţia principalelor activităţi economice pe cuprinsul suprafeţei
comunei Noşlac au fost determinate de poziţia geografică şi de tradiţiile existente.
Comuna Noşlac este situată într-o zonă cu traditie bimilenară în extracţia sării, în
imediata vecinatate a unor exploatări (prin sonde) a zăcământului de sare.
De asemenea, pe teritoriul comunei Noşlac sunt indici că ar exista rzerve d minereu de
sare. Învederea valorificării zăcământului sunt necesare efectuarea de prospecţiuni
geologice.
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Ca resurse minerale comuna Noşlac dispune şi de resurse de materiale de
construcţie, sub forma agregatelor minerale (nisipuri, pietrişuri), care sunt exploatate în
cadrul a două balastiere.
În subsolul comunei pe lângă resursele minerale se găsesc ape cloruroase care
ies la suprafaţă sub formă de izvoare. Utilizarea şi includerea acestora în proiecte de
sănătate şi de agrement, poat constitui o sursă împortantă de dezvoltare economică.
Principalele funcţiuni economice
Comuna Noşlac fiind situată în zona de podiş, principala activitate economică este
legată de agricultura şi creşterea animalelor.
- Prima ocupaţie a locuitorilor din zona Noşlac este agricultura.
- A doua ocupaţie a locuitorilor din zonă este creşterea animalelor, valorificarea lor şi a
produselor animaliere.
În urma aplicării Legii 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
a Legii 1/2000, modificată şi Legea 247/2005, au fost eliberate titluri de proprietate pentru
retrocedare terenuri agricole şi păduri. Aceste terenuri agricole şi păduri stau la baza
ocupaţiilor locuitorilor, fiind una din sursele principale de venituri.
Se poate spune că, economia comunei are un pronunţat caracter agrar.
Conform datelor O.C.P.I. Alba, teritoriul administrativ al comunei are o suprafaţă de
4.835 ha din care 3.483 ha se încadrează în categoria - terenuri agricole. Potenţialul
acestor terenuri este dat de calitatea solurilor şi a suprafeţelor acoperite cu culturi agricole.
Exceptând solurile aluviale, de luncă, cea mai mare parte a terenurilor au ca substrat
soluri brune de pădure. Sunt soluri cu o productivitate relativ scăzută, deseori afectate de
procesele de eroziune, sunt însă prienlice pentru păşunat şi fâneţe.
Situaţia fondului funciar al comunei Noşlac pe categorii de folosinţă

92 212

Total fond funciar: 4835 ha

116 99

833

2035

226
1222
Arabil
Păduri
Drumuri

Pasuni
Ape
C-ţii

Fanete
Neprod.

Din care:
 Arabil: 2013ha
 Păşuni: 1222 ha
 Fâneţe: 226 ha
 Vii: 17 ha
 Livezi: 5 ha
Total agricol: 3483 ha
 Păduri: 833 ha
 Ape: 92 ha
 Teren neproductiv: 212 ha
 Curţi-construcţii: 99 ha
 Drumuri: 116 ha
Total neagricol: 1352 ha

Principalele resurse:
Pădurile ocupă suprafeţe de 833 ha 17,2% din suprafaţa teritoriului administrativ al
comunei, având un rol important în protejarea mediului şi a comunităţilor umane
adiacente.
Terenurile agricole ocupă suprafeţe de 3483 ha 72,0% din suprafaţa teritoriului
administrativ al comunei, cantonate în special în Lunca Mureşului şi în luncile din preajma
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principalelor cursuri de apă, pe soluri de provenienţă aluvionară, sunt caracterizate printrun potenţial productiv ridicat, fapt care a determinat dezvoltarea culturilor cerealiere.
Fauna specifică zonelor umede din preajma Mureşului, cât şi cea din zonele de
pădure reprezintă un important fond cinegetic, care alături de ihtiofaună constituie un
potenţial valorificabil în cadrul activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv.
Resurse minerale, sub forma agregatelor minerale (nisipuri, pietrişuri), exploatabile
în cadrul balastierelor existente.
Resurse minerale: sarea şi izvoarele de apă cloruroase. Utilizarea şi includerea acestora
în proiecte multifuncţionale şi de agrement , poate constitui o resursă împortantă de
dezvoltare economică.
Lacuri - 90 ha de luciu de apă, formate pe vechea albie majoră a Mureşului. Cele
mai importante ca mărime sunt: Balta Copand - 15 ha şi balta Căptălan - 5 ha.
Prezenţa acestora poate stimula turismul de agrement în zonă prin pescuitul sportiv, cu
toate că transformarea unora dintre aceste bălţi în balastiere pentru extragerea
agregatelor minerale poate avea un impact asupra florei şi faunei locale.
Potrivit datelor statistice, la nivelul anului 2013 din suprafaţa totală a comunei este
de 4835 ha, 72% sunt suprafeţe agricole. În cadrul suprafeţelor agricole peste 52,8% sunt
terenuri arabil, apoi 41,8% suprafeţe de păşuni şi fâneţe, în timp ce altele culturi agricole
reprezintă cca. 6 %.
Cele 1448 ha de păşuni şi fâneţe, constituie baza pentru dezvoltarea creşterii animalelor.
Incadrarea terenului în clase de favorabilitate şi pretabilitate. Operaţiunea de
bonitare reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată a condiţiilor de
creştere şi dezvoltare a plantelor, determinarea claselor de calitate pentru fiecare folosinţă
printr-un sistem de indicatori tehnici şi note de bonitare. Solurile prezente pe teritoriul
comunei Noşlac sunt specifice zonelor de podiş şi luncă, regăsindu-se urmatoarele tipuri
de soluri: - solurile brune de pădure, reprezentate de solurile cambice, prin solurile brune
(eu-mozobazice) şi solurile brune podzolite. Practic ocupă cea mai mare suprafaţă pe
teritoriul administrativ, indiferent de formele de relief.
- solurile litomorfe, formate din redzine, pseudorendzine, soluri brune şi local soluri
negre de fâneaţă umedă. Ocupă suprafeţa mai mare în partea de sud-vest a comunei, la
graniţa cu UAT Ocna Mureş şi Hopârta.
- solurile argilo-iluviale, întâlnite mai ales în zonele de terasă înaltă şi colinară
dintre Stâna de Mureş şi Valea Găbudului.
- soluri neevoluate de tipul regosolurilor şi a solurilor erodate pe terasele joase
dintre Sâna de Mureş şi valea Căptălanului, deasupra luncii râului Mureş şi pe cursul
superior al Văii Ciuciului.
- solurile aluviale, frecvent gelizate datorită stagnării apelor şi a prezentei pânzei
freatică aproape de suprafaţă în zonele joase din lunca Mureşului şi în preajma cursurilor
de apă.
Cultura plantelor cerealiere şi a nutreţurilor
Cultura cerealelor reprezintă grupa de culturi agricole care ocupă cele mai întinse
suprafeţe cu pondere în importanţă în economia agrară a regiunii. Dintre acestea grâul
este cultivat cu succes şi în regiunile depresionare datorită gradului de adaptabilitate la
condiţiile de mediu, putând fi cultivat în spaţiul deluros, pe terase şi în lunci, sau în spaţiul
montan şi pe culoarele văilor.
Porumbul este o altă plantă de cultură cu o pondere importantă, deţinând în medie
peste 30% din totalul suprafeţelor arabile. Este întâlnit în aria de câmpie cât şi în spaţiul
colinar. Importante suprafeţe sunt cultivate cu cartofi destinaţi în primul rând pentru
consumul familial.
Terenul agricol existent este lucrat în cca. 900 de exploataţiilor agricole individuale.
Marea majoritate din aceste exploataţii sunt mici, având în medie:
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-1-5 ha (58,3 %);
-sub 1 ha (36 %);
-între 5-10 ha (4,8 %),
-peste 10 h , 6 unităţi reprezentând o valoare subunitară.
Principalele culturi înregistrate sunt cele cerealiere (grâu, orz şi orzoaică, ovăz, porumb,
alte cereale pt. boabe), cultivate pe o suprafaţă de 1600 ha (anul 2010), plante tehnice tutun, floarea soarelui, plante medicinale, cultivate pe o suprafaţă de 20,76 ha; plante
pentru nutreţ (porumb verde, leguminoase ) cultivate pe o suprafaţă de - 109,66 ha; alte
culturi (sfeclă de zahăr, cartof) pe 42,41 ha etc.
Suprafeţe importante de teren au fost lăsate în repaus, – 360,65 ha, în timp ce
suprafeţele acoperite cu livezi şi vii suntreduse ca marime.
O altă cultură importnată destinată atât consumului uman cât şi hranei animalelor
este cartoful. Alături de cartof, între culturile de câmp se mai cultivă legumele, pepenii şi
căpşunile, cultivate în general pentru consum propriu.
Pomicultură
La nivelul anului 2012, pe cele 5 ha de livezi, sunt înregisstraţi 1950 pomi fuctiferi;
principalele specii fiind: prunii, meri, peri, piersici, cireşi, vişini, nuci, alte specii.
Creşterea animalelor;
În condiţiile în care 42 % din suprafaţa comunei o reprezintă terenurile agricole şi
30 % cele de păşuni şi fâneţe, principala funcţiune economică a comunei este cea
agricolă, în cadul căruia specificul cultivării pământului se împleteşte cu cel al creşterii
animalelor.
Dintre speciile de animale, de un interes se bucură creşterea ovi-caprinelor, dar şi a
porcilor. Acest fapt este susţinut de existenţa unor importante suprafeţe de pajişti, de un
surplus de porumb aflat în gospodăriile populaţiei, dar şi de posibilităţile de valorificare a
produsului final. Conform registrului agricol în anul 2013 efectivele de animale existente pe
raza comunei Noşlac se prezenta astfel:
 Bovine
– 270 capete;
 Porcine
– 2500 capete;
 Cabaline
– 90 capete;
 Ovine
– 5000 capete;
 Caprine
– 900 capete;
 Păsări
– 20.000 capete;
 Albine
– 270 familii.
Dotări agricole existente în comună la gospodăriile populaţiei în ANUL 2010:
- Tractoare
- 28
- Motocultoare
-3
- Pluguri pentru tractoare
- 22
- Cultivatoare mecanice
-5
- Combinatoare
-4
- Grape mecanice
-9
- Semănători cu tracţiune mecanică
-8
- Maşini pt. împrăştiat îngrăşăminte
-4
- Maşini pentru erbicidat
-5
- Combine autopropulsate pt. cereale
-2
- Motocositoare
-2
- Alte maşini şi echipamente agricole
-6
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Evoluţia situaţiei economice locale este strâns legată de evoluţia situaţiei regionale
şi naţionale, iar buna funcţionare a economiei de piaţă este determinată de iniţiativele
agenţilor privaţi şi de consolidarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale.
Funcţia economică a pădurii

Cele 833 ha acoperite cu păduri şi vegetaţie forestieră (17,2 % din suprafaţa
comunei) nu reprezintă un factor economic major pentru economia comunităţilor
locale. Importanţa pădurii în această zonă de podiş este incontestabilă, arboretele
devenind principala componentă biosistemică. Ocupând întregul profil vertical al
complexului de ecosisteme, de la rădăcină înfiptă adânc în sol şi până la partea
superioară a coroanei aflată în contact direct cu atmosfera, prin arbore există un
permanent schimb de materie anorganică, materie organică, energie şi de informaţie
genetică între sol şi atmosfera apropiată, de care beneficiază toate verigile biosistemului.
Învelişul vegetal prezintă o mare varietate dată de expoziţia versanţilor, natura rocii şi
altitudinea care determină etajarea vegetaţiei.
Gospodărirea raţională a pădurii presupune stabilirea obiectivelor social economice
şi ecologice ale acesteia căutând să armonizeze strategia naturii (ecosistemelor forestiere)
cu strategia societăţii umane (să răspunda nevoilor economico-sociale ale societăţii).
Funcţia economică a pădurii, pârghie a creşterii nivelului de trai şi calităţii vieţii,
presupune folosirea însuşirilor naturale intrinseci ale ecosistemelor forestiere în
menţinerea şi crearea unui mediu natural specific, de a exercita influenţe favorabile asupra
mediului înconjurător, de a produce biomasa vegetală şi animală, de a înfrumuseţa
peisajul etc.
Cel mai important este aportul ecosistemelor forestiere la menţinerea echilibrelor în
natură din toate punctele de vedere, acestea constituind o condiţie primordială pentru
asigurarea echilibrului economic.
Funcţia economică a pădurii–capacitatea acesteia de a produce şi pune la dispoziţia
economiei:
a). lemn de foc pentru populaţie.
b). diversitate de specii de vânat, fructe şi ciuperci comestibile, plante medicinale, cu
posibilităţi de recoltare a acestora din fauna şi flora spontană a pădurilor.
c). făzănării şi păstrăvării de tip industrial.
Gospodărirea apelor şi piscicultura
În lunca Mureşului se găsesc mai multe bălţi naturale, formate pe vechile braţe ale
Mureşului. Suprafaţa luciului de apă de pe teritoriul comunei este de peste 90 ha, Cele mai
mari suprafeţe aparţin bălţilor Căptălan şi Copand.
Balta Noşlac formată pe un brat mort de-al Muresului, la nord de localitatea cu
acelaşi denumire. Are o suprafaţă de15 ha (159018 mp) şi este în propietatea Consilului
Local Noşlac. În timp Balta s-a transformat în lac natural în care există specii de peşte:
crap, caras, roşioara, oblete, şalau, biban, ştiucă. Prin amenajare se pot crea condiţii
pentru pescuitului sportiv şi turism de agrement.
Balta de la Căptălan, formată pe un braţ mort al Mureşului, este situată pe partea
stângă a drumului Căptălan – Copand. Are o suprafadă de 50 ha, şi este în propietatea
Consilului Local Noşlac. În prezent printr-o concesiune (o parte din suprafaţa lacului) se
exploatează agregatelor minerale pentru construcţii.
Pragul de fund ( denumit generic Cascada Noşlac), situat pe Mureş în zona
localităţii Noşlac prin amenajeri se pot crea condiţii pentru pescuit. În amonte de prag se
poate pescui mreană, crap, caras iar în aval în special clean. Alte specii existente în apa
Mureşului cu posibilităţi de valorificare economică sunt somnul, roşioara, bibanul, şalăul,
avatul, obletele etc.
Bălţile de la Găbud, sunt amenajări private pentru pescuit în special crap şi, caras
dar şi alte specii.
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O primă concluzie pe care o putem deduce din structura modului de folosinţă a terenului
agricol şi a resursei “apa” este că, în ceea ce priveşte agricultura, cultura plantelor este
importantă şi reprezentativă, comuna Noşlac remarcându-se prin potenţialul ridicat pentru
agricultură şi implicit penrtu creşterea animalelor iar, prin investiţii, chiar zootehnie. De
asemenea, printr-un studiu hidrotehnic de regularizare şi amenajare a albiei majore a
Mureşului se pot crea zone piscicole, turistice şi de agrement.

Funcţiunea comercială, industrială şi de servicii
Turismul
Obiective turistice naturale. Pentru turismul de recreere zona bălţilor şi malurile
Mureşului. Acest spaţiu oferă posibilităţi importante pentru vânătoare şi pescuit sportiv.
Obiective turistice antropice. În această categorie sunt incluse, vechile lăcaşe de
cult, aparţinând comunităţilor ortodoxe şi reformate între care menţionăm:
Monumente istorice:
- Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” - Copand: cod LMI 2010 - AB-II-m-B-00210;
- Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli” Găbud: cod LMI 2010 - AB-II-a-A-00221;
- Biserica reformată Noşlac: cod LMI 2010 – AB-II-m-B-00254;
- Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” Noşlac: cod LMI 2010 – AB-II-m-B-00255
Obiective istorice de interes local: Biserica reformată Stâna de Mureş, Biserica reformată
Copand, Casa parohială reformată Noşlac.
Serviciile
Comerţul şi serviciile în turism şi alimentaţie publică sunt slab reprezentate pe
teritoriul comunei. In Noşlac exista magazine alimentare în fiecare sat, unitati mixte de
comert si alimentatie publica (magazin general+bar). Oferta de marfuri este putin
diversificată, constând în special in produse alimentare, bauturi si tutun. În teritoriul
administrativ Noşlac nu sunt spaţii de cazare pentru turişti, nu este organizat turismul şi
agroturismul. Fluxurile de turisti sunt nesemnificative, majoritatea vizitatorilor fiind
ocazionali.
Societăţile comerciale au o pondere redusă în economia comunei, constând doar în
exploataţii de agregate minerale-balastiere.
Amplasarea comunei Noşlac într-o zonă preponderent agricolă, fără activităţi alternative
duce la dependenţa existenţei populaţiei de recoltele agricole, de capriciile naturii. O bună
parte dintre locuitori au ca singură posibilitate de subzistenta agricultura, şi, ocazional
limitat, turismul.
Analiza întreprinderilor mici şi mijlocii la nivelul comunei Noşlac evidenţiază
capacitatea relativ redusă a acestora de a răspunde exigenţelor la furnizarea de locuri de
muncă pentru populaţia comunei, atât in privinta numărului de angajaţi, cât şi a structurii
acestora. Există raţiuni obiective pentru această situaţie: pe de o parte, este dificil a
pretinde IMM-urilor să se stabilească în zone lipsite de infrastructură (drumuri şi
canalizare): pe de altă parte, lipsa generalizată a banilor în gospodăriile rurale, puşi în
imposibilitatea de a plăti chiar şi serviciile elementare, nu este de natură a incuraja
dezvoltarea IMM-urilor.
Studiul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei,
precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de
dezvoltare economică a comunei Noşlac.
În realizarea studiului s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia
Judeţeană de Statistică Alba, date extrase din Registrul Agricol al comunei Noşlac,
informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în judeţul Alba.
Pe teritoriul comunei funcţionează , la nivel anului 2014, urmatoarele societati comerciale:
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Cooperativa de consum Noşlac, Societatea agro Noşlac, SILMAN EXIM SRL,
Haţegan S.R.L., MANY PROD SRL, ROESPA SRL, NOVICAR SHOP SRL, WEST ROYAL
PARTS SRL, SORAM TRADE SRL, IULIA TOTAL BEAUTY SRL, ALPIS ALBA SRL, MECANO
KER SRL, HOME DEPOT AGRO SRL, CONSILIERE & CONSULTANTA SRL, ECO ROBLE SRL,
ARDROM 001 SRL, PHARMAMED SRL, IULIA & ROBERT SRL, CANDEA SRL, Dei
CONSTRUCT SRL, AD & DAMI TRADE SRL, SERVICIUL PUBLIC TRANSPORT PERSOAN,
COSTI & YCA TRANS SRL, LOWA SRL, AUROFERM SRL .

Analiza oportunităţilor de dezvoltare
Puncte tari
• Situarea comunei în zona de influenţă imediată a prelucrării zăcământului de sare “Din
analiza SWOT se poate remarca dependenţa dezvoltării durabile a zonei de activitatea de
prelucrarea şi folosirea soluţiei de sare printr-un proiect în care se doreşte, crearea unui
centru de turism de sănătate, băi cu apă sărată, atât cu scop turistic, agrement cât şi
medical. Oportunitatea acestuia generând implicaţii pozitive economice şi sociale în zonă.
• Există potenţial pentru agricultura ecologică şi produsele branduite local, din ce în ce mai
apreciate; lipsa de consiliere şi informare în acest domeniu constituie însă deocamdată
obstacole majore în certificarea şi etichetarea produselor.
• Poziţionare avantajoasă a comunei, în proximitatea oraşului Ocna Mureş, pe drumul
judeţean DJ 107G asigură legătura cu municipiul Alba Iulia şi cu Judeţul Mureş.
Puncte slabe
• Resurse financiare insuficiente, investiţii puţine;
• Utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante;
• Mijloace mecanizate insuficiente în agricultură şi zootehnie (motocultoare, cultivatoare
mecanice, motocositoare, mulgătoare automate, tancuri de răcire pentru lapte etc.);
• Media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole;
•Parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi
probleme legate de posesiune;
• Lipsă de eficienţă, produsele obţinute fiind folosite aproape în totalitate pentru uzul
proprietarului şi a familiei acestuia;
• Piaţă de desfacere redusă;
• Lipsa posibilităţilor de valorificare eficientă a unor produse agricole obţinute în
gospodărie (fructe, lapte şi produse lactate, lâna, ouă, cartofi etc.).
• Lipsa posibilităţilor de conversie profesională a populaţiei active din zonă.
Oportunităţi
• Identificarea zacamintelor( are) cu potenţial pentru a fi exploatate în comuna Noşlac;
• Informarea şi sensibilizarea proprietarilor de pământuri în direcţia cooperării(asocierii)
pentru a avea suprafeţe cultivate mai mari şi mai bine organizate şi administrate.
• Atragerea de resurse financiare din finanţări europene nerambursabile în scopul
dezvoltarii economice a zonei.
• Identificarea culturilor neconvenţionale profitabile şi diversificarea acestora.
• Încheierea de contracte de colaborare pentru desfacere internă şi externă.
• Crearea şi promovarea de mărci după reţete tradiţionale în domeniul produselor rezultate
din agricultura şi creşterea animalelor.
Riscuri
• Depopularea progresivă a zonei datorită migraţiei populaţiei active în cautarea locurilor
de muncă;
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• Impactul negativ asupra economiei şi pieţei muncii locale a unei posibile restrângeri a
activităţii societăţilor din comună, în lipsa creşterii puterii de cumparare a localnicilor;
• Creşterea gradului de ariditate a solului datorită condiţiilor pedoclimatice;
• Număr redus de spaţii de cazare;
• Promovare insuficientă a produselor turistice existente.
CONCLUZII:
• Există un oarecare potenţial în dezvoltarea industriei de prelucrare şi valorificare a
materiilor prime agricole produse în comună, în special a produselor animaliere care sunt
în surplus, dar acesta va trebui mai atent gestionat.
• Nu sunt unităţi de prelucrare superioară a cărnii şi cele de prelucrare a produselor lactate
şi valorificare a lânii obţinută prin tunderea oilor.
Comerţul şi serviciile sunt relativ slab dezvoltate, în mare parte datorită apropierii de
centrele urbane:Ocna Mureş, Aiud, Luduş care asigură aprovizionarea cu bunuri materiale
de folosinţă îndelungată. În comuna Noşlac există câteva unităţi care practică comerţul cu
bunuri alimentare şi nealimentare, de regulă asociat şi cu desfacerea de băuturi alcoolice.
• Comuna Noşlac nu dispune de societăţi comerciale cu activităţi specifice turismului;
• Există premize pentru extinderea activităţilor agroturistice de tip familial şi a celor de
turism de agrement în mai multe zone ale comunei, dar acestea depind de atragerea în
zona a unor fluxuri semnificative de turişti, de realizarea lucrarilor de infrastructură si de
dezvoltarea unor produse turistice în zonă.
• Nu sunt construite pensiuni în comuna Noşlac,
• Nu sunt agenţi economici care să asigure colectarea şi achiziţionarea produselor agricole
şi animaliere.

Realizare studiu economic:
inginer Vonica Maria

L.S.
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CAPITOLUL 1
PREMISELE STUDIULUI – ANALIZAREA CERINŢELOR ŞI OPŢIUNILOR
LOCUITORILOR LEGATE DE DEZVOLTAREA DURABILĂ
PREMISELE STUDIULUI – DE LA REVITALIZARE LA RENOVARE URBANĂ
În procesul de dezvoltare urbană, diverse cauze au determinat agresiunea mediului
construit asupra celui natural prin lipsa sistematizării sau sistematizarea
necorespunzătoare, acestea conducând la dezvoltarea haotică a intravilanului comunei şi
supraextinderea sa teritorială, cu dispersarea urbană funcţie de proprietatea asupra
terenurilor. Aceste cauze au afectat scopul comunităţii: acela de a oferi condiţii superioare
de viaţă, confort si protecţie. În principiu, nu urbanizarea în sine constituie sursa principală
a degradării mediului urban, ci modul necontrolat în care aceasta are loc.
Iată de ce, în ultimii ani, o temă care s-a bucurat de mult interes din partea cercetătorilor
fenomenelor urbane din majoritatea ţărilor, este dezvoltarea urbană, înţeleasă în dublu
sens: revitalizare şi renovare urbană, determinată de relaţia de reciprocitate dintre
oameni si locuri. Pe de o parte, caracteristicile spaţiale ale unei comune influenţează
mentalul colectiv şi anumite trăsături de ordin psihologic ale populaţiei, iar pe de altă parte,
profilul rezidenţilor va determina profilul spaţiului locuit de acestia.
Dacă este să ne referim la comuna Noşlac, perioadele istorice si-au lăsat amprenta pe
ambele dimensiuni, spaţială şi socială, determinând o dublă „suferinţă” si lăsând mult
spaţiu renovării/revitalizării urbane. Epoci istorice diferite si-au lăsat amprenta prin clădiri
diferite, însă trecerea de la o epocă la alta, fără menţinerea şi întreţinerea arhitecturii
iniţiale, construirea unor locuinţe în general inestetice si de multe ori cu un confort redus,
este bruscă si dramatică. Există zone în care construirea şi întreţinerea spaţiilor de locuit
se constituie în adevărate insule de sărăcie care cumulează o varietate de probleme
sociale.
Ceea ce este foarte important pentru urbanisti este găsirea direcţiei de intervenţie. Dubla
„suferinţă”, spaţială şi socială, necesită o dublă intervenţie, pe aceste două dimensiuni.
Dacă urbanismul se adresează dimensiunii spaţiale prin renovare, sociologia trebuie sa
completeze intervenţia, adresându-se dimensiunii sociale prin revitalizare, prin
reactivarea bazelor societale, prin elaborarea de programe de stimulare a participării etc.
(Onofrei, Hristodorecu, Policeanu, Dediu, 2005)
O abordare integrată a procesului de dezvoltare urbană implică nu doar reabilitarea
fizică si morală a clădirilor, ci trebuie să ţină cont de o varietate de alte aspecte:
economice, sociale, instituţionale (Onofrei, Hristodorecu, Policeanu, Dediu, 2005). În
primul rând, dimensiunea economică presupune luarea în considerare a cererii
economice versus nevoia de revitalizare, care să asigure recuperarea investiţiilor si
generarea profitului. În al doilea rând, trebuie avută în vedere dimensiunea socială.
Programele de revitalizare urbană rezultă în schimbarea condiţiilor de viaţă ale
rezidenţilor. O întrebare majoră este cum să se îmbunătăţească aspectul locuinţelor,
spaţiile de petrecere a timpului liber etc. În al treilea rând trebuie considerată
dimensiunea instituţională. Un cadru instituţional adecvat este esenţial pentru
implementarea oricărui program, inclusiv pentru programele de revitalizare urbană.
Proiectele de revitalizare urbană se aplică pe o scară largă în multe localităţi urbane, o
atenţie mărită acordându-se în ultimii ani planificării participative, care ajută comunităţile
să depisteze şi să ierarhizeze nevoile, asistând specialiştii în urbanistică şi proiectanţii în
alocarea resurselor pentru a răspunde acestor nevoi. Ţintind către satisfacerea nevoilor şi
rezolvarea problemelor definite de comunitatea însăsi, participarea comunităţii este în
acelasi timp o formă de democraţie avansată, implicând cetăţenii în viaţa de zi cu zi a
comunei, ceea ce se doreşte să se întâmple şi în spaţiile noastre.
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Planificarea urbană are o componentă umană şi socială care se referă la aspectele
problematice ale vieţii comunităţilor urbane:
- locuirea – construcţia de locuinţe, consolidarea locuinţelor degradate, amenaja zonelor
de locuit;
- drumuri – deschiderea de noi drumuri, amenajarea, întreţinerea si modernizarea
acestora;
- transport – fluidizarea traficului, acoperire teritorială; salubritate
- servicii de educaţie, de sănătate şi culturale accesibile comunităţii buciumane;
- dotări destinate recreării prin turism, sport, etc.
“A amenaja spaţiul urban înseamnă a regăsi la nivelul structurilor teritoriale funcţionarea
optimă a tuturor acestor servicii, în cazul de faţă teritoriul administrativ al comunei
Bucium.”
Cercetarea sociologică este singura în măsură să ofere o imagine cuprinzătoare a
problemelor sociale din teritoriul de referinţă (Niţulescu, 2001). Din păcate, analize ale
politicilor urbane contemporane în România au condus la concluzia că activitatea de
planificare urbană este orientată de sus în jos şi se ocupă mai ales de aspectele fizice,
spaţiale, neglijând aspectele economice şi sociale ale oraşelor (Ţarălungă, 1998).
Ca o concluzie generală, rolul cercetării sociolgice în fundamentarea Strategiei de
dezvoltare spaţială şi a Planului Urbanistic General al comunei Noşlac, rezultă din
necesitatea de a oferi informaţii privind realităţile sociale şi opţiunile comunităţii, informaţii
necesare atât în planificarea urbană, cât şi în formularea politicilor urbane. Aşadar, cu
ajutorul instrumentelor specifice de analiză, prin cercetarea sociologică se va putea
măsura perceptia asupra mediului de viata, explica şi oferi posibile soluţii cu privire la
ameliorarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Noşlac.
Autorităţile locale dispun de sume mult mai mici decât cele necesare. Cheltuirea banilor de
la buget este restricţionată de diverse cerinţe. În majoritatea cazurilor, comunităţile nu se
pot aştepta la un ajutor substanţial de la autorităţi.
Opţiunile posibile pentru finanţarea proiectelor comunitare ar trebui să includă colaborarea
cu sectorul de afaceri, sectorul non-profit şi cu cetăţenii. De asemenea, cel puţin pentru o
perioadă, este valabil ajutorul financiar acordat de către Uniunea Europeană prin
programe specifice.
Autorităţile naţionale sunt mult prea presate de problemele majore cu care România se
confruntă la ora actuală. Ele nu au nici timpul, nici energia de a se concentra suficient
asupra problemelor ridicate de comunităţile locale.
O mare parte din problemele care erau până nu demult împinse spre nivelurile superioare
ale administraţiei rămân acum în sarcina autorităţilor locale. Acestea includ probleme
sociale, de mediu şi de dezvoltare economică.
Fără a neglija sprijinul pe care trebuie să-l primească de la autorităţile regionale şi
naţionale, comunităţile ar trebui să se bazeze în primul rând pe forţele proprii pentru a-şi
rezolva problemele.
Având tot mai multe responsabilităţi, autorităţile locale trebuie să demostreze că sunt
capabile să le îndeplinească, să-şi demonstreze creativitatea, eficacitatea şi eficienţa.
Reprezentanţii locali trebuie să se bucure de încrederea celor care i-au ales. Comunităţile
locale trebuie să identifice noi instrumente şi strategii pentru a determina colaborarea între
cetăţeni, instituţii şi reprezentanţi ai diferitelor sectoare de activitate, în vederea planificării
viitorului comunităţii. Comunităţile care se plâng de lipsa unor soluţii la problemele locale
sunt de fapt incapabile să stabilească legături cu toate părţile interesate şi să cadă de
acord asupra unei abordări comune.
Deşi unii cetăţeni sunt încă prea puţin informaţi cu privire la drepturile pe care le au, în
special în ceea ce priveşte informaţiile, tendinţele din ultimii ani ilustrează o tot mai mare
disipare a puterii în cadrul comunităţilor şi un tot mai mare interes al cetăţenilor pentru a se
CUVINTE CHEIE: DEZVOLTARE, POTENŢIAL, CALITATEA VIEŢII, INTEGRARE, FACTORI DE
DECIZIE, PROTECŢIA MEDIULUI, DEZVOLTARE SPAŢIALĂ, EVOLUŢIE

5

STUDIU DE FUNDAMENTARE - CERCETARE SOCIOLOGICĂ ÎN COMUNA NOŞLAC

implica în luarea deciziilor.Toate aceste elemente modifică atât natura problemelor la nivel
local, cât şi modul în care sunt rezolvate acestea.
Conducătorii comunităţilor caracterizate printr-o mare diversitate trebuie să deţină abilităţi
foarte bune de comunicare şi de lucru cu oamenii.
În următoarea perioadă, pentru reprezentanţii locali provocarea va fi să se adapteze şi săşi adapteze comunităţile la noile condiţii. Nu va fi simplu să se schimbe modul tradiţional
de gândire, de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor. Printre altele, va fi necesară
o redefinire a succesului administraţiilor locale.
Trebuie recunoscut faptul că scopul principal nu este evitarea sau eliminarea unor
probleme. Nu există comunitate – fie ea mică sau mare, bogată sau săracă – lipsită de
probleme. Este prea mare diversitatea sarcinilor ce revin comunităţilor locale pentru a
putea spera la posibilitatea unei activităţi fără probleme.
Definiţia succesului unei comunităţi ar trebui să se bazeze pe mobilizarea resurselor din
toate sectoarele pentru a face faţă problemelor apărute.
Din păcate, foarte puţine comunităţi folosesc ideile de planificare sistematică şi de
colaborare cu toate părţile interesate atunci când se confruntă cu probleme dificile.
Cinismul şi înţepenirea, caracteristice unora dintre comunităţi, se vor risipi odată cu
cunoaşterea, introducerea şi aplicarea unor noi metode şi tehnici.
Aceste noi abordări pentru a face faţă problemelor pot reda încrederea comunităţilor în
propriile puteri şi în abilitatea de a efectua schimbări în bine.
Astfel, comunităţile pot demonstra că nu există probleme insurmontabile, dacă autorităţile
şi cetăţenii colaborează la rezolvarea lor.
Din parcurgerea lucrării, rezultă o abordare clară spre protecţia mediului, în care sunt
integrate elementele sociale şi cele economice. Explicaţia acestei abordări derivă din
faptul că economia (producţia şi schimbul de bunuri şi servicii) există numai în cadrul
societăţilor umane. Societatea, în schimb, nu poate exista în afara mediului.
Împreună vom face din comuna Noşlac localitatea dorită de noi toţi!
Viitorul nostru, al copiilor noştri şi al CASEI noastre depinde de puterea noastră de a ne
găsi resurse interne morale şi materiale pentru a ne alinia lumii civilizate!

CAPITOLUL 2
OBIECTIVELE CERCETĂRII

Pornind de la cele mai sus amintite, constienţi fiind de importanţa implicării cetăţenilor în
elaborarea unor proiecte de revitalizare şi renovare urbană, prin cercetarea de faţă
urmărim să evaluăm principalele probleme ale urbei şi să identificăm principalele direcţii
de acţiune în scopul dezvoltării, prin interogarea celor direct interesaţi – locuitorii comunei
Noşlac.
În principiu, cercetarea noastră este direcţionată de următoarele obiective:
1. Evaluarea gradului de mulţumire a locuitorilor faţă de traiul în comuna Noşlac;
2. Identificarea unor elemente reprezentative pentru comuna Noşlac;
3. Identificarea problemelor specifice urbei în comuna Noşlac;
4. Percepţia locuitorilor privind circulaţia în comuna Noşlac şi mijloacele de transport;
5. Percepţia locuitorilor comunei Noşlac privind serviciile şi utilităţile urbane;
6. Evaluarea modului în care locuitorii comunei Noşlac îşi petrec timpul liber;
7. Identificarea unor opinii cu privire la viitorul comunei Noşlac;
8. Evaluarea unor aspecte legate de locuire.
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CAPITOLUL 3
CÂTEVA ASPECTE LEGATE DE UNIVERSUL CERCETĂRII – ANALIZĂ DEMOGRAFICĂ

3.1. Populaţia, elemente demografice şi sociale
Caracteristici demografice
Urmărind evoluţia numărului populaţiei stabile între cele două recensăminte se constată o
scădere dramatică a numărului populaţiei faţă de anul 2002.
Evoluţia numărului populaţiei comunei Noşlac la ultimele două recensăminte şi la sfârşitul anului
2014:
Populaţia stabilă la recensământ
An 2002 An 2011 An 2014
2035
1661
1661
81,62%

Comuna
Noşlac

Populaţia stabilă 2002 şi 2011
2002
2011
+ sau –
[%]
2035
1661
- 374
18,38%

Se observă că populaţia comunei Noşlac a scăzut constant, aceasta datorindu-se
în primul rând îmbătrânirii avansate a populaţiei, migraţiei economice, exodului localnicilor
spre zone care oferă locuri de muncă. Scăderea numărului locuitorilor este determinată pe
de o parte de migraţia populaţiei tinere spre alte zone sau în străinătate, iar pe de altă
parte de numărul naşterilor în raport cu decesele, de sporul natural negativ.
Circulaţia persoanelor este reală şi în prezent, mulţi dintre cei disponibilizaţi din
activităţile industriale au plecat în străinătate, plecările fiind mult mai numeroase decât
sosirile în localitate. Din perspectiva evolutiilor demografice comuna Noşlac se inscrie în
tendinţa generală a scăderii populatiei şi îmbătrânirii demografice care au marcat România
în perioada ultimelor 2 recensaminte. Mişcarea migratorie constituie trendul hotărâtor, iar
cauza acestuia precum şi principiul de intervenţie pentru a-l stopa este dezvoltarea
economică a localităţii şi a întregii zone.
3.2 Structura populaţiei pe sexe şi pe principalele grupe de vârstă
Din datele devenite disponibile după recensământul populaţiei din 2011 - din total
populaţie stabilă 1661 - distribuţia pe sexe este următoarea:
Femei
821(49,43%)
Bărbaţi
840 (50,57%)
Din perspectiva distribuţiei populaţiei după principalele grupe de vârstă:
 în anul 2002
la 1000 de persoane adulte reveneau 279 persoane tinere (pe total judeţ),
323 în mediu rural şi
280 în comuna Noşlac.
 în anul 2011
la 1000 de persoane adulte reveneau 263 persoane tinere (pe total judeţ),
218 în mediu rural şi
278 în comuna Noşlac.
În intervalul 2002-2011 evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă indică un proces
accelerat de îmbătrânire a populaţiei adulte, atât în judeţ cât şi în comuna Noşlac.
În 2011, conform datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Alba, comparativ cu datele
Recensamântului din 2002 structura populaţiei comunei Noşlac după principalele grupe de
vârstă se prezintă astfel:
Structura populaţiei stabile pe principalele grupe de vârstă pentru comuna Noşlac 2002 - 2011:
2002
2011

Populaţie stabilă
2035
1661

0-14 ani
344
16,90%
241
14,50%

15-59 ani
1.078
52,97%
874
50,99%

Peste 60 de ani
613
30,12%
573
34,50%

Sursa: D.J.S. ALBA, 2012.

Scăderea cea mai abruptă a fost pentru segmentul 0-14 ani (natalitate scăzută), în
timp ce segmentul de populaţie până la 59 de ani a fost puternic afectat de migraţie.
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Consecinţele pe termen mediu şi lung ale acestor evoluţii reclamă intervenţii de
urgenţă pentru politicile de stabilizare a populaţiei – prin măsuri predominant economice
pentru a stopa migraţia economică a tinerilor, politici de suport pentru familiile cu copii etc.
În plus, o serie de rapoarte evidenţiază nevoia de măsuri care să adreseze
problematica vărstnicilor din mediul rural ale căror probleme reclamă intervenţii specifice:
accesul la serviciile de sănătate, soluţii bazate pe îngrijirea la domiciliu etc.
3.3 Structura etnică
Populaţia Comunei Noşlac după etnie la recensământul din 2011:
Localitatea
Noşlac
Total comună

Populaţia stabilă
1661
1661

Români
1284
1284

După etnie
Maghiari
Rromi
230
68
230
68

Necunoscută
78
78

Sursa: www.recensământromânia.ro

Populaţia comunei Noşlac este majoritar de etnie română 77,3%; de etnie maghiară
13,85% ; de etnie romă 4,09%; de etnie necunoscută 4,69%.
3.4. Structura după religie
Populaţia Comunei Noşlac după religie la recensământul din 2011:
Localitatea
Noşlac
Total comună

Populaţia
stabilă
1661
1661

După religie
Ortodocşi
1307
1307

Reformaţi
222
222

Penticostali
32
32

Necunoscută
78
78

alte
22
22

Sursa: www.recensământromânia.ro

Din punct de vedere al religiei declarate, conform Recensământului din 2011
populaţia comunei este relativ omogenă: 1307 creştin-ortodocşi; 222 creştini-reformaţi; 32
penticostali; 78 religie necunoscută; 22 alte religii.
3.5. Forţa de muncă şi şomajul
La un total al populaţiei cu varstă de muncă de 1008 persoane (1 ian 2014, Direcţia
Judeţeană de Statistică Alba, 2013) comuna Noşlac a avut un numar mediu salariaţi de 64
de persoane (Fişa localităţii Noşlac, Bazele de date ale localităţilor judeţului Alba, Direcţia
Judeţeană de Statistică Alba, 2013).
Numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu domiciliul în comuna
Noşlac, la finele lunii noiembrie 2014 a fost de 46, din care 17 femei. Ponderea şomerilor
în populaţia stabilă 18-62 ani în comuna Noşlac a fost de numai 4,86 %, din care 4,08% în
rândul femeilor (AJOFM Alba, noiembrie 2014), însă raportând numărul mediu al
salariaţilor la totalul populaţiei cu vârstă de muncă rezultă că peste 93,7 % din totalul
populaţiei cu vârsta de muncă nu realizează venituri din salarii, trăind în parte pe seama
veniturilor din pensii şi alte forme de alocaţii şi prestaţii sociale, a sumelor de bani remise
din străinătate de rudele plecate şi pe seama produselor agroalimentare realizate în
gospodărie.
Tendinţele instalate în evoluţiile demografice (depopulare, migraţie economică,
îmbătrânire demografică) şi în structura ocupării forţei de muncă (lipsa muncii salariate
care a împins gospodăriile în agricultura de subzistenţă) necesită intervenţii prin măsuri
economice de urgenţă care să fructifice potenţialul şi oportunităţile existente în comuna
Noşlac: lansarea turismului de sănătate, a serviciilor adiacente acestui sector, dezvoltarea
capacităţii de procesare locală pentru produsele agricole, atragerea de investiţii necesare
pentru punerea în valoare a potenţialului pentru turism şi pescuit.

CUVINTE CHEIE: DEZVOLTARE, POTENŢIAL, CALITATEA VIEŢII, INTEGRARE, FACTORI DE
DECIZIE, PROTECŢIA MEDIULUI, DEZVOLTARE SPAŢIALĂ, EVOLUŢIE

8

STUDIU DE FUNDAMENTARE - CERCETARE SOCIOLOGICĂ ÎN COMUNA NOŞLAC

3.6. Educaţie şi cultură
Şcoala gimnazială Noşlac funcţionează, în
prezent (anul şcolar 2014-2015) 1 unitate de
învăţământ principală, având în componenţă 4 clase
primare, 4 clase gimnaziale şi o Biblioteca şcolară. Aici
învaţtă toţi elevi din comună, şcolile existente în
celălalte sate fiind închise din lipsă de elevi.
Şcoala Gimnazială Noşlac mai are în subordine
- Secţia maghiară de la Stâna de Mureş. Şcoala
funcţionează în vechiul local al şcolii reformate de la Ciuciu (Stâna de Mureş), aflată astăzi
într-un avansat proces de degradare în lipsa copiilor.
Unităţi de învăţământ preşcolar: grădiniţa cu program normal Noşlac şi grădiniţa cu
program normal Stâna de Mureş;
În decursul anului 2014 printr-o hotărâre a Consiliului Local Noşlac, clădirea Şcolii
Generale din Găbud a fost concesionată către SC AGROIND CONCEPT SRL, punct de
lucru Găbud, în vederea realizării unui Centru de activităţi cu specific multidisciplinar,
destinat dezvoltării abilităţilor practice tradiţionale şi a educaţiei ocupaţionale adresate
localnicilor din sat.
Activitatea culturală se desfăşoară în principal la nivelul căminelor culturale
existente şi a bibliotecii:
- Căminul Cultural Noşlac, recent reabilitat;
- Căminul Cultural Stâna de Mureş, recent reabilitat;
- Căminul Cultural Copand, aflat în proces de reabilitare;
- Căminul Cultural Găbud, aflat în construcţie, din fonduri locale;
- Biblioteca Comunală Noşlac înfiinţată în anul 1961, funcţionează într-un spaţiu
corespunzător în clădirea a Căminului cultural. Biblioteca deţine 11.976 u.b carte
românească; 86 u.b. Carte străină şi 7 titluri periodice româneşti.
Evenimente culturale locale: Festivalul „Roadele toamnei” la Noşlac.
Unităţi de cult
O parte dintre lăcaşurile de cult sunt trecute în categoria monumentelor istorice, astfel:
- Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Noşlac, monument istoric de interes local, cuprins în
lista de patrimoniu LMI 2010;
- Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Găbud, monument istoric de interes naţional, cuprins
în lista de patrimoniu LMI 2010;
- Biserica de lemn “Sf. Arhangheli" – Copand, monument istoric de interes local, cuprins în
lista de patrimoniu LMI 2010;
- Biserica reformată Noşlac, monument istoric de interes local, cuprins în lista de
patrimoniu LMI 2010;
Alături de acestea pe teritoriul comunei mai sunt şi alte biserici otodoxe şi reformate,
valoroase din punct de vedere spiritual, arhitectural şi artistic.
- Biserica ortodoxă "Sf. Ioan Gură de Aur", din Căptălan (1927-1937)
- Biserica reformată Copand (de sec. XV-XVI);
- Biserica reformată Stâna de Mureş (1830);
- Casă de rugăciuni baptistă în Noşlac;
- Case de rugăciune, cultul penticostal în satele Căptălan, Copand şi Stâna de Mureş.
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3.7. Sănătate
Comuna Noşlac dispune de un Dispensar
Medical Uman în localitatea de reşedinţă,
aflat în proprietatea privată a Consiliului Local
Astăzi în comuna Noşlac asistenţa medicală
este asigurată de:
- Cabinetul medical individual;
- Punct farmaceutic;
- Serviciile medico-veterinare.
3.8. Indicatori privind dotările gospodăriei conform recensământului 2011
Dotările locuinţelor situează comuna Noşlac la nivelul mediei pe ţară pentru zona
rurală. Dintr-un total de 843 de locuinţe convenţionale înregistrate în comuna Noşlac la
ultimul Recensământ al Populaţiei şi Locuinţelor (2011), mai puţin de jumatate dispun de
alimentare cu apă; sub acest aspect comuna Noşlac înregistrează un decalaj de 36,3 de
puncte procentuale faţă de judeţul Alba şi de 32,3 de puncte procentuale faţă de media pe
ţară, însă se situează la distanţă mică de media pe ţară pentru rural.
- 32,9% din locuinţe dispun de canalizare în locuinţă;
- locuinţele comunei Noşlac sunt în proporţie de 98 % dotate cu curent electric;
- în timp ce numai 8,75% dispun de încălzire centrală;
- 61,2% dispun de bucatărie în locuinţă;
- doar 24% din locuinţe dispun de baie în locuinţă.
Lipsa alimentarii cu apă şi a canalizării trebuie sa fie avute în vedere cu prioritate în
proiectele viitoare de investiţii ale comunei Noşlac.
Tabel cu dotarile gospodariilor în comuna Noşlac comparativ cu Judeţul Alba, România, mediul rural naţional
Indicatori
Alimentare Instalatie de
Curent
Incalzire
Bucatărie în Baie în
cu apă
canalizare în
electric
centrală
locuinţă
locuinta
Locuinta
Comuna
34,4%
32.9%
98%
8.5%
61.2%
24%
Noşlac
Judetul Alba
70,7%
67.9%
96,9%
41,2%
83.6%
64.0%
România
66,7%
65.1%
96.6%
44.4%
84.6%
61.9%
Rural
46.5%
42.6 %
95.4%
12.8%
72.6%
37.5%
Sursa: Recensamantul Populatiei si Locuinţelor (2011), http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
[% din total locuinte convenţionale]

CAPITOLUL 4.
ANALIZA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI NOŞLAC

Comuna Noşlac fiind situată în zona de podiş, principala activitate economică este
legată de agricultura şi creşterea animalelor.
- Prima ocupaţie a locuitorilor din zona Noşlac este agricultura.
- A doua ocupaţie a locuitorilor din zonă este creşterea animalelor, valorificarea lor
şi a produselor animaliere.
În urma aplicării Legii 18/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
a Legii 1/2000, modificată şi Legea 247/2005, au fost eliberate titluri de proprietate pentru
retrocedare terenuri agricole şi păduri. Aceste terenuri agricole şi păduri stau la baza
ocupaţiilor locuitorilor, fiind una din sursele principale de venituri. Se poate spune că,
economia comunei are un pronunţat caracter agrar.
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Apropierea de oraşul Ocna Mureş confera unele avantaje, însă Ocna Mureş este un
oraş aflat şi el în regres economic care nu este în masură să aducă beneficii localităţilor
limitrofe.
Insă pentru aceasta este necesară o echipare adecvată a teritoriului cu utilităţi şi
asigurarea serviciilor de bază, de calitate, care să confere confortul locuitorilor.
Potenţialul comunei, principalele puncte tari:
- Situarea comunei în zona de influenţă imediată a prelucrării zăcământului de sare;
- Potential turistic: cadrul natural-rezervaţii naturale, monumente istorice;
- Forta de muncă calificată;
- Fond funciar bun pentru agricultură, 72% din suprafaţa comunei este teren agricol;
- Existenţa a 90 ha de luciu de apă-Lacuri ;
- Resurse naturale silvice (fructe de padure, ciuperci);
- Potenţial pentru crearea unor centre de producere a produselor ecologice (lactate, carne,
peste, fructe de pădure, plante medicinale);
- Existenţa unor clădiri nefolosite din domeniului public care pot fi utilizate pentru industrie
sau turism;
- Traditii specifice (port popular, obiceiuri existente);
- Dotari edilitare pentru asigurarea serviciilor publice;
- Atitudine pozitivă a administraţiei publice locale pentru dezvoltarea infrastructurilor şi
edificiilor comunei.
Nevoi şi problemele identificate în cadrul analizei:
- Accesul la surse de apă potabilă;
- Starea drumurilor interne sau care leaga comunitatea de exterior;
- Aceesul la servicii de sănătate (dispensar, medic de familie);
- Accesul copiilor la servicii de educaţie (gradiniţe, scoli, etc.);
- Accesul la servicii sociale pentru persoane dezavantajate;
- Accesul la mijloace de transport în comun;
- Veniturile obţinute din agricultură;
- Posibilitatea de a obţine venituri şi din alte surse (activitati productive);
- Accesul la informaţie (radio, TV, presa scrisă, bibliotecă, etc.);
- Posibilităţii de petrecere a timpului liber;
- Curăţenia şi îngrijirea localităţii;
- Posibilitatea de a cumpăra produse alimentare şi nealimentare.
Principalele domenii de dezvoltare identificate:
- exploatarea resurselor minerale – apă sărată;
- crearea capacităţii locale pentru gestionare de proiecte/ programe şi atragere de resurse;
- modernizarea infrastructurilor şi echiparea corespunzatoare a teritoriului;
- mediatizarea şi promovarea potenţialului localităţii;
- facilitarea dezvoltării mediului economic local;
- informarea, mobilizarea şi implicarea cetăţenilor în dezvoltarea locală.
Principalele viziuni conturate:
- Activarea exploatării pentru turism de sănătate în zona zăcământului de sare–apă sărată;
- Mediu curat şi bine gestionat;
- Infrastructura de acces modernizată;
- Patrimoniu local valorificat;
- Baza de recreere asigurată pentru toata localitatea;
- Societate civila activă;
CUVINTE CHEIE: DEZVOLTARE, POTENŢIAL, CALITATEA VIEŢII, INTEGRARE, FACTORI DE
DECIZIE, PROTECŢIA MEDIULUI, DEZVOLTARE SPAŢIALĂ, EVOLUŢIE

11

STUDIU DE FUNDAMENTARE - CERCETARE SOCIOLOGICĂ ÎN COMUNA NOŞLAC

- Mediu economic local dezvoltat;
- Servicii sociale de calitate;
- Utilităţi funcţionale;
- Tradiţii şi evenimente locale reluate şi dezvoltate.

CAPITOLUL 5
ELEMENTE DE METODOLOGIE A CERCETĂRII

5.1. Metode şi instrumente de cercetare
Metodele alese pentru cercetare au fost: ancheta pe bază de sondaj şi analiza
documentelor statistice.
Metoda anchetei pe bază de sondaj presupune conceperea unui chestionar şi
realizarea de interviuri personale directe. S-a ales această metodă deoarece este
avantajoasă pentru că se obţine un control mai bun asupra condiţiilor de desfăşurare a
interviurilor. În acest sens, proiectantul poate clarifica o serie de întrebări de complexe,
oferind membrilor comunităţii explicaţii şi îndrumări privind aspectele avute în vedere.
Ca şi instrumente în cadrul anchetei s-au utilizat chestionarul si interviul sociologic.
S-a utilizat varianta de chestionar pentru adulţ.
Interviul sociologic s-a adresat locuitorilor din diverse domenii ale vieţii sociale,
politice, economice si culturale ale comunei, fiind interesaţi de a obţine şi anumite păreri,
să zicem avizate din punct de vedere practic, privind posibilităţile de dezvoltare urbană ale
teritoriului administrativ al Noşlac şi identificării unor direcţii de acţiune pertinente în acest
sens.
Cea de-a doua metodă de cercetare, analiza documentelor statistice,ca metodă
de elaborare a Strategiei de dezvoltare spaţială şi a Planului Urbanistic General, am
utilizat-o cu scopul oferirii unei imagini de ansamblu asupra universului cercetării, prin
redarea principalelor aspecte demografice ale comunei Noşlac (prezentate în capitolul 3).
5.1.1. Consideraţii privind elaborarea instrumentelor de cercetare
Chestionarul da posibilitatea respondenţilor să işi exprime gândurile şi opiniile, aşa
cum percep ei aspectele avute în vedere, astfel culegându-se o arie mai largă de
răspunsuri care pot fi utilizate în elaborarea planului de acţiune în direcţia dezvoltări
urbane.
În elaborarea chestionarului s-au parcurs următoarele etape:
- stabilirea si delimitarea temei de cercetat;
- formularea obiectivelor;
- calcularea si stabilirea mijloacelor materiale (buget, timp);
- documentarea (teoretică, pe baza bibliografiei, a studiilor anterioare relizate pe
aceeaşi temă)
- determinarea eşantionului investigat;
- constituirea lotului investigat sau eşantionarea propriu-zisă;
- redactarea propriu-zisă a chestionarului;
- ajustarea chestionarului conform datelor rezultate din pretestare
- aplicarea chestionarului lotului investigat
- prelucrarea şi interpretarea datelor;
- redactarea concluziilor rezultate în urma prelucrării chestionarelor.
Ghidul de interviu a fost construit din întrebări care vizează ansamblul temei
cercetate, acestea putând fi modificate, adaptate în cursul desfăsurării convorbirii. Practica
a demonstrat că, cu cât interviul este mai liber, cu atât studiul este mai profund, iar
observaţia şi culegerea datelor este mai bogată. În timpul interviului se pot formula
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întrebări noi, forma întrebărilor este lăsată la inspiraţia de moment şi se pot cere detalii,
precizări, reveniri etc.
Astfel, prin utilizarea interviului ca şi instrument de cercetare, adresat adulţilor din
diverse domenii, am urmărit să descifrăm opinia acestora privind:
- punctele forte al comunei Noşlac;
- direcţiile de acţiune prioritare pentru ca teritoriul administrative al comunei să
arate ca o comunitate europeană:
a) din punct de vedere al dezvoltarii sociale si economice;
b) din punct de vedere al serviciilor publice (curăţenie, apă-canalizare, energie electrică,
telefonie etc.);
c) din punct de vedere al circulaţiei, acces la toate zonele intravilane;
d) din punct de vedere al turismului, turism de sănătate, agro-turism;
e) din punct de vedere al petrecerii timpului liber;
f) din punct de vedere al evenimentelor cultural- educative;
g) din punct de vedere al păstrării identităţii sociale a zonei;
h) din punct de vedere al îmbinării dezvoltării urbanistice comunitare şi respectarea
condiţiilor de mediu;
- posibila orientare a comunei spre construirea propriei identităţi;
În analiza documentelor statistice am operat cu următoarelor date demografice
(capitolul 3), considerate ca fiind reprezentative:
- Evoluţia demografica a populaţiei comunei;
- Structura pe grupe de vârstă;
- Structura etnică;
- Structura după religie;
- Forţa de muncă;
- Situaţia somajului;
- Nivelul de instruire al populaţiei.
5.1.2. Indicatori de masurare a opiniei despre calitatea mediului rezidenţial
Pentru a evalua cantitativ si calitativ percepţia şi atitudinea celor din Noşlac faţă de
habitatul urban comunal, am stabilit urmatorii indicatori:
- Satisfacţia generală (generică, de ansamblu);
- Preferinţa pentru zona de locuinţe şi motivatie;
- Aprecierea reprezentativităţii reperelor urbane din arealul comunal (obiective,
trasee turistice, artere de circulaţie, căi de comunicaţii între satele comunei şi cu localităţile
limitrofe teritoriului administrative al comunei etc.);
- Punctele forte ale mediului urban;
- Problemele cu care se confruntă oamenii din comună.
5.1.3. Evaluarea opinională a habitatului urban
- Ameniţătile ecosistemice urbane ( locuri de joaca, spatii locative, divertisment,
servicii educative, servicii medicale, culturale etc.)
- Infrastructura de transport inclusiv public, locuri de parcare, trasee şi aglomerari
urbane de transport, zgomot, trafic auto etc;
- Aprecierea dotarilor comerciale şi turistice;
- Gradul de ecologizare a habitatului (depozite de gunoi menajer, ecologizarea
văilor, etc.)
5.1.4. Unităţi de analiză a opiniilor
Pentru a descifra semnificaţia opiniei exprimate de subiecţii respondenţi au fost
stabilite categorii sau unitaţi de anliză:
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Mediul ecosistemic al habitatului urban
- punctele forte al comunei;
- probleme cu care se confruntă comuna;
- calitatea apei, a aerului şi a subsolului;
- aprecierea calităţii drumurilor şi traseelor;
- aprecierea zone de recreere şi agrement, curaţenie etc;
- probleme de poluare, zgomot, trafic;
- deşeurile şi controlul asupra acestora.
Infrastructura de comunicaţie şi transport
- aprecierea calităţii drumurilor urbane;
- aprecierea transportului public;
- aprecierea locurilor de parcare;
- asigurarea accesului în toate zonele construite ale comunei.
Serviciile socio-culturale
- evaluarea şcolilor din satele comunei;
- aprecierea serviciilor medicale;
- aprecierea serviciilor culturale şi de divertisment;
- aprecierea posibilitatilor de recreere.
Serviciile publice
- încălzirea locuinţei;
- alimentarea cu apă;
- canalizarea menajeră şi pluvială inclusive staţii de epurare;
- asigurarea alimentării cu energie electrică;
- colectarea deşeurilor.
Elemente de reprezentativitate şi identitate habitaţională, obiective simbolice
- obiectivele cele mai apreciate;
- rutele cele mai apreciate;
- percepţia specificitaţiilor habitale şi ierarhice obiectivelor-simbol;
- interesul pentru participare culturală;
- spaţiul cultural ofertant, produse şi consum de valori culturale.
5.2. Consideraţii metodologice privind eşantionarea
5.2.1. Populaţia cercetată
În cadrul cercetării cantitative, populaţia consultată este reprezentată de persoanele
cu vârsta de peste 11 ani, de ambele sexe, domiciliate încomuna Noşlac.
În alcătuirea eşantionului a fost luată în considerare structura pe grupe de vârstă şi
pe sexe a populaţiei rezultată la ultimul Recensământ al populaţiei, precum si repartiţia lor
pe sate, pe numere de locuinţe, în aşa fel încât eşantionul alcătuit să fie reprezentativ
pentru populaţia avută în vedere. De asemenea, în scopul identificării speciliştilor s-a luat
în considerare acele domenii reprezentative din punct de vedere al obiectivelor cercetării:
- Administraţie publică, consilierii locali;
- Turism;
- Afaceri: comerţ, industrie,construcţii, servicii;
- ONG-uri: Ecologie, Drepturile omului, Cultură;
- Învăţământ: Profesori;
- Cultură;
- Culte;
- Sănătate.
Cercetarea sociologică va cuprinde majoritatea populaţiei adulte, din toate cele 6
localităţi ale comunei.
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În cazul anchetei pe bază de sondaj, unitatea de eşantionare este gospodăria.
Unitatea de observare o reprezintă individul, iar unitatea de analiză este reprezentată de
locuitorii comunei Noşlac de peste 11 ani.
În primă etapă, structura administrativă a comunei Noşlac, compusă din 6 sate,
reprezintă zonele în care se va desfăşura cercetarea sociologică.
Toate aceste sate au fost parcurse pentru culegerea informaţiilor după un criteriu
stabilit, după cum urmează:
- La nivelul fiecărei localităţi s-a realizat o listă cu toate străzile ce intră în alcătuirea
acestora şi numărul de imobile de pe fiecare stradă.
- În fiecare gospodărie a fost intervievata o persoană adultă.
5.3 Rezultate şi intervpretări
5.3.1. Opinii privind mediul ecosistemic al habitatului urban.
Reprezentarea spaţiului habitaţional
Ca unitate rezidenţială de bază, satul constituie un reper important în raportarea opiniei
publice locale la habitatul urban de ansamblu.
In opinia acestora, aşezările din mediul urban sunt privite în mod diferentiat - de la bine la
foarte slab. Unele sate devin un simbol al binelui, iar altele simbol al abandonării.
In economia sondajului sociologic gradul de multumire şi satisfacţie a subiectilor faţă de
calitatea mediului rezidenţial ocupă cea mai mare valoare pozitiva - 60% - multumit.
Opiniile traduc o stare de percepţie comfortabilă pentru locuirea încomuna Noşlac.
Tabloul motivaţional asociat evaluării pozitive a diferitelor sate se conturează pe
următoarele frecvente evaluative:
- sate liniştite;
- abundenţa spatiilor verzi;
- dotările comerciale mai bune;
- curaţenia;
- vecinatatea faţă de padure şi drumul judeţean.
Perceptia negativă faţă de anumite sate
Motivele discomfortului perceptiv indus de starea satelor respective se conturează pe
considerentele de genul:
- lipsa utilităţilor;
- higiena deficitară a habitatului;
- starea necorespunzătoare a drumurilor;
- intreţinerea deficitară a căilor de acces;
- lipsa spaţiilor comerciale;
- sate situate la distanţă mare de servicii de sănătate ;
5.3.2. Percepţia asupra infrastructurii de comunicaţii şi transport
Opiniile despre calitatea infrastructurii de comunicaţii şi transport au fost
măsurate printr-o serie de intrebări care vizau:
- gradul de aglomerare auto a comunei;
- circulaţie pietonală şi amenajări în acest sens;
- spatii de parcare;
- extinderea şi modernizarea căilor de acces la toate zonele locuite.
Sub aspectul circulatiei auto, opiniile locuitorilor despre gradul de aglomerare se
prezintă astfel: comuna nu este aglomerată din punct de vedere a circulaţiei auto.
In ceea ce priveste soluţiile pentru a asigura circulaţia intraurbană şi în general,
pentru a asigura o calitate ridicata circulatiei rutiere, acestea pot fi grupate astfel:
- modernizarea radicală a drumurilor;
- intensificarea reparaţiilor de drumuri.
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5.3.3. Evaluarea de catre locuitori a serviciilor publice urbane (utilităţi)
Bateria de indicatori de evaluare (opinională) a serviciilor publice urbane cuprinde,
în afară celor mentionate anterior:
- alimentării cu apă;
- canalizarea;
- colectarea deşeurilor.
Alimentarea cu apă potabilă si menajeră este un important indicator al calităţii vieţii
urbane. Din acest punct de vedere situaţia se prezintă astfel:
Satele Noşlac, Căptălan au fost conectate la sistemul zonal de alimentare cu apă - sursa
Valea Sebeşului, firul I, iar satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud sunt alimentate din
surse locale de adâncime. Localităţile dispun de un sistem centralizat de alimentare cu
apă, care deserveşte instituţiile publice şi cea mai mare parte a gospodăriilor. Satului
Valea Ciucului alimentarea cu apă se realizează tradiţional.
Aprecierea privind curaţenia comunei, calitatea aerului, salubrizarea şi ecologizarea,
definesc în general o perceptie pozitivă, asa cum rezultă:
Aprecierea utiliatăţilor publice urbane conduce la urmatoarea ierarhizare:
- curaţenia în comună (67% foarte bună şi bună)
- colectarea deşeurilor (85% foarte bună şi bună )
- calitatea aerului (90% foarte bună şi bună)
Aspectele de ordin ecologic şi de igienă publică constituie o componente de bază în
definirea calităţii habitatului urban. Acestea pot defini, ca sinteză apreciativă, opinia
generală faţă de ansamblul habitatului urban.
Din aceasta perspectivă, curaţenia în general, colectarea gunoaielor şi deşeurilor,
existenţa spatiilor verzi sunt indicatori ai calităţii vieţii urbane.
Atitudinea faţă de depozitarea şi colectarea deşeurilor menajere este exprimată în
general ca bună.
5.3.4. Reprezentativitate şi identitarism rezidenţial. Obiective simbolice
Opiniile subiectilor despre elementele urbane ce confera reprezentativitate
pentru comună sunt importante pentru a defini o anumită percepţie identitaristă asupra
mediului rezidenţial (obiective simbolice).
La intrebarea „Din punctul dvs. de vedere, ce obiectiv (reper urban) consideraţi că
este cel mai reprezentativ pentru comuna Noşlac?” raspunsurile se ierarhizează astfel:
 Primăria comunei Noşlac;
 Bisericile;
 Căminul cultural
Pe primul loc se situeaza - ca simbol si element ce confera identitate comunitară Primăria comunei. La randul sau, ansamblul bisericilor ca spaţiu urban, arhitectural, ocupă
locul doi, deasmenea căminul cultural care mobilează spaţiu urban.
Solicitandu-le să mentioneze ce obiectiv ar recomanda unor straini să viziteze în
comună, raspunsurile sunt „toată comuna”.
Punctul forte al comunei în reprezentarea localnicilor este selectat din cele mai variate
medii socio-economice si spirituale dar şi din aspecte legate de atmosfera urbană, relaţiile
dintre oameni etc. Schema urmatoare prezintă „punctul forte” al comunei în opinia
locuitorilor:
Puncte forte ale comunei Noşlac
Dezvoltarea turismului de sănătate, agroturism, turism şi pescuit.
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In ceea ce priveşte factorii de risc generanţi de „puncte slabe” pentru o comună,
acestea pot aduce daune imaginii mediului urban. Ele nu anulează opinia generală
favorabilă.
O construcţie ierarhică a factorilor negativi sau a „punctelor slabe” ale mediului urban se
prezintă în felul urmator:
- Calitatea slabă a drumurilor;
- Infrastructura edilitară redusă;
- Lipsa locurilor de muncă;
- Lipsa spaţiilor de recreere şi distracţie.

5.3.5. Aspiraţiile privind locuinţa şi confortul de locuit
Confortul urban este generat, în mare masură, de calitatea, functionalitatea şi
modernitatea spaţiului de locuire (habitatului familial).
Pentru a diagnostica atitudinea respondenţilor faţă de habitatul rezidenţial ne-au interesat
informaţii privind: tipul de locuinţă actuală, camerele de care dispune familia, intenţia de a
construi sau cumpăra o noua locuinţă, ce tip de locuinţă şi-ar dori, zona în care ar prefera
locuinţa, etc.
Tipul de locuinţa pe care o deţin subiectii intervievaţi este, în cea mai mare parte
(90%), locuinţe la curte proprie. In privinţa numarului de camere pe care le deţine familia
respondenţilor situaţia se prezintă astfel: majoritatea sunt case cu specific local.
Amplasarea unei noi locuinţe este în funcţie de propietatea asupra terenului, de existenţa
drumului de acces şi de cuprinderea în intravilan.
Intenţia de a construi sau cumpăra o locuinţă este relativ redusă, probabil şi datorită
crizei financiare, dar şi obişnuinţei de a locui intr-o casă dintr-o anumită zonă urbană.
5.3.6. Aşteptarea faţă de politicile publice
În mare masură, aşteptarea faţă de politicile publice sunt determinate de situaţia
specifică: pentru zonele rezidenţiale, dar şi de nivelul de dezvoltare a comunei. In raport
cu aceste două sisteme de referinţă, ierarhia facilităţilor pe care le-ar dori este
urmatoarea:
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- valorificarea potenţialului resurselor naturale de sare- soluţie de sare;
- valorificarea potenţialului celor 90ha lacuri;
- extinderea intravilanului pentru agro- turism;
- extinderea spaţiilor pentru sport şi agreement;
- locuri de joacă pentru copii;
- extinderea reţelelor de canalizare;
- modernizarea structurii de drumuri şi cuprinderea acesteia în P.U.G.
Aşteptările faţă de anumite facilităţi a acopert deficitul de servicii pe care-l
semnalează respondenţii precum şi soluţionarea problemelor critice la nivel de comună şi
localităţile componente. In ceea ce priveşte amenajarea spaţiilor pentru petrecerea
timpului liber şi recreere.
Distribuţia frecvenţelor pe obiective prezintă urmatoarea ierarhie:
- teren de sport
- ştrand pe Mureş
Potentialul turistic al comunei se cere valorificat, în opinia locuitorilor, pe urmatoarele
forme de turism:
- turism de sănătate;
- agro-turism;
- turism de agreement şi pescuit;
- turism educaţional.
Nevoile dezvoltării si modernizării spaţiului urban sunt numeroase şi presante.
În opinia localnicilor ordinea de prioritate a nevoilor comunitare se structurează astfel:
- Modernizarea si extinderea infrastructurii urbane;
- Modernizarea şi extinderea infrastructurii de legatură (trasee periurbane);
- Spaţii moderne pentru petrecerea timpului liber şi de agreement;
- Extinderea infrastructurii edilitare;
- Reabilitarea patrimoniului cultural.
Perspectivele de dezvoltare urbană sunt strâns legate în opinia subiecţilor atât de
nevoile de dezvoltare, aşa cum sunt ele prezentate anterior, cât şi de potenţialul
diversificat al spaţiului urban.
Iată care sunt principalele direcţii de dezvoltare a comunei Noşlac, în funcţie de
domeniile cu potenţial mare dar insuficient valorizat:
- Dezvoltarea turismului de sănătate;
- Dezvoltarea turismului;
- Industria alimentara – lansarea unor produse branduite local;
- Servicii medicale moderne;
- Modernizarea zootehniei şi extinderea acesteia;
- Comerţul;
- Sportul de agreement;
- Cultură;
- Învăţământul.
Aşa cum rezultă din consultarea populaţiei, opinia generală despre strategia de
dezvoltare spaţială şi perspectivele dezvoltării urbane este asociată cu percepţia
potenţialului şi resurselor de care dispune comuna.
5.3.7. Opiniile locuitorilor despre viitorul comunei
Pentru a contura viitorul comunei în opinia locuitorilor s-a pornit de la:
Aspectele pozitive ale localităţilor în care locuiesc sunt prezentate mai jos:
Aspecte pozitive
- Apropierea de Ocna Mureş, oraş cu experienţă în staţiune balneară;
- Potential pentru localitatea Noşlac de a prelucra apa sărată, turism de sănătate;
- Poziţie geografică favorabilă dezvoltării turismului şi pescuittului;
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- Comună aerisită;
- Spaţii verzii între gospodării;
- Capital Uman - Oameni liniştiţi şi harnici;
- Biserici renovate, în stare bună;
- Cămin cultural renovat;
- Şcoli renovate;
- Zone rezidenţiale în curs de renovare;
- Infracţionalitate scăzută;
- Curăţenie.
Aspecte negative
- Lipsa locurilor de muncă în Noşlac şi localităţile învecinate, fapt ce a condus la
depopularea masiva a comunei, în special datorită migratiei economice a familiilor tinere;
- Trotuare/străzi neasfaltate, desfundate;
- Lipsă parcări;
- Lipsa locurilor de agreement, petrecerea timpului liber;
- Lipsa spaţiilor pentru practicarea sporturilor.
Puncte forte ale comunei:
- Potenţialul pentru valorificarea exploatări apei sărate pe teritoriul comunei;
- Condiţii pentru Noşlac să devină comunitate europeană
- serviciile publice (curaţenie,apă,canalizare, energie electrică)
- construirea unei ştrand;
- asigurarea unui management care să asigure consultarea ONG-urilor şi a
reprezentanţilor cetăţenilor în deciziile strategice şi de interes public;
- transparenţă în nivel decizional şi o mai buna comunicare;
- construirea unei infrastructuri care sa permită turismul înspre/dinspre Noşlac
- infiinţarea unui operator de turism al comunităţii locale.
Direcţiile principale de dezvoltare al comunei în viziunea localnicilor, sunt:
- Atragerea de investiţii pentru a infiinţa unităţi de producţie pentru valorificarea produselor
agroalimentare;
- Orientarea spre servicii moderne (medicale, educatie, comerciale, de agrement etc.);
- Intensificarea vieţii culturale;
- Dezvoltarea turismului;
- Reţea de festivaluri care să devină tradiţională.

L.S.
Realizare studiu economic:
Sociolog Ionaş Liliana
Data: decembrie 2012
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1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
Denumirea lucrării: Studii fundamentare – Căi comunicaţie, Comuna Noşlac,
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei Noşlac,
Proiectant de specialitate : inginer Neamţu Mircea
Data elaborării: Noiembrie 2014
1.2. Obiectul lucrării
Tema program: Elaborare Studiu căi de comunicaşii– teritoriul administrativ comuna
Noşlac, jud Alba;
Programul elaborării lucrării: Conform temei program aprobată de beneficiar, studiul
s-a elaborat pe parcursul trimestrului IV 2014.
- Faza I-a: Analiza situaţiei existente şi identificarea elementelor relevante care
influenţează şi condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi
disfuncţionalităţilor.
- Faza a II-a: Diagnostic prospectiv şi general, predare noiembrie 2014;
Perioada vizată este de până la 10 ani, respectiv 2014 până în 2024.
2. DATE GENERALE
2.1. Scopul si necesitatea elaborării documentaţiei
Studiul are ca obiectiv stabilirea stadiului actual de dezvoltare economico-socială a
teritoriului în vederea optimizării utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului, a
resurselor de muncă şi a modului de repartizare a populaţiei în scopul asigurării unui
echilibru permanent între modul de valorificare a acestora şi condiţiile de protecţie a
mediului natural, în condiţiile dezvoltării durabile a teritoriului şi localităţilor comunei.
Documentaţia este destinată cu precădere administraţiei publice locale.
Necesitatea elaborării ei este impusă de realizarea unui cadru global şi unitar privind
posibilităţile de dezvoltare durabilă a teritoriului comunei în context judeţean- regional şi
contribuie la:
- reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.
- realizarea unei structuri a reţelei de localităţi, care să permită o repartizare echilibrată şi
armonioasă în profil teritorial a populaţiei, locurilor de muncă şi a dotărilor publice pe baza
unor politici coerente de descentralizare a componentelor în cadrul colectivităţilor locale;
- integrarea teritoriului comunal în circuitul economic judeţean, regional şi naţional;
- dezvoltarea infrastructurilor tehnice ale teritoriului,
- stabilirea priorităţilor de intervenţie privind dezvoltarea activităţilor economice,
echiparea majoră, dotarea şi echiparea tehnico-edilitară a localităţilor;
2.2. Baza documentară şi bibliografia
Baza documentară şi bibliografia consultate sunt lucrări de specialitate existente la
nivelul judeţului Alba, la nivelul zonei podişului Târnavelor, actualizate respectiv pe
documentaţiile de urbanism în vigoare. Pentru partea de cartografie principala sursă
folosită sunt hărţile furnizate de O.C.P.I. ALBA si ortofotoplanurile asigurate de Primăria
Noşlac. Principala documentare s-a făcut în teren. Analiza stadiului existent al dezvoltării a
permis identificarea disfuncţionalităţilor şi a priorităţilor de intervenţie.
În plus, s-au consultat următoarele instituţii:
- Consiliul Judeţean Alba şi Serviciile descentralizate;
- Primăria unităţii administrative Noşlac;
- Direcţia Judeţeană de Statistică;
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2.3. Cadrul legal
Studiu CĂI DE COMUNICAŢIE – teritoriul administrativ Comuna Noşlac, jud Alba sa întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare la data elaborării.
Legislaţie internă
- Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- OUG nr.34/2006 atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a peisajului, adoptata la
Florenţa, 20 oct. 2000;
- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în
categorii a drumurilor naţionale;
- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HGR 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice;
- OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în România, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea I
Retele de transport;
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea a
II-a Apa;
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea a IIIa Zone protejate;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea a
IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secţiunea a
V-a Zone de risc natural.
STUDIILE DE FUNDAMENTARE, STRATEGIILE ŞI PROGRAMELE DE DEZVOLTARE:
- Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba 2011,vol. IV-CĂI DE COMUNICAŢIE
ŞI TRANSPORT;
- Planul Urbanistic General al comunei Noşlac, anul……..;
- Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din judeţul Alba,
- Anuarul Statistic al României;
- Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 1992, 2002; 2011;
- Studiile şi proiectele realizate în perioada 1992–2011 de interes comunal şi zonal;
- Planul de Dezvoltare Regională - Regiunea 7 Centru;

- Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;
- Studiu privind zonele expuse la riscuri naturale sau tehnologice din judeţul Alba;
- Studiul de delimitare şi inventariere a zonelor protejate din judeţul Alba.
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4. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE CU EVIDENŢIEREA PROBLEMELOR ŞI
DISFUNCŢIONALITĂŢILOR ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII ELEMENTELOR CARE
CONDIŢIONEAZĂ DEZVOLTAREA

Incadrare in judet – comuna Noşlac

4.1. Structura teritoriului
Particularităţile reliefului au o influenţă directă asupra configuraţiei şi dezvoltării
reţelei de transport. Analizând harta fizico-geografică a comunei Noşlac se observă rolul
esenţial pe care relieful îl are în ansamblul elementelor fizico-geografice care, la rândul lor,
se răsfrâng asupra celor antropice. Cele mai importante particularităţi ale reliefului
comunei care au determinat configuraţia actuală a reţelei de transport rutier sunt: armonia
morfologică a reliefului, modul în care se îmbină treptele de relief la nivelul comunei
Din punct de vedere geografic, teritoriul administrativ al comunei Noşlac este situat
în partea nord-vestică a Dealurilor Târnavei Mici, la contactul dintre acesta cu Piemontul
Trascăului şi Câmpia Transilvaniei, unităţi geomorfologice pe care le separă culuarul larg
al Mureşului în zona Ocna Mureş – Turda. Culoarul Mureşului reprezintă o unitate
depresionară cu altitudini cuprinse (pe teritoriul comunei Noşlac) între 256 m în zona de
luncă şi 350 m în partea nord-estică a teritoriului.
Este asimetric mult mai larg pe dreapta Mureşului, datorită abaterii râului spre sud
în urma împingerii exercitate de afluenţii riguroşi ce coboară din Apuseni (Arieşul).
Se disting:
- zona de luncă largă a Mureşului ce corespunde cu terasa de luncă (2-3 m);
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- zona de platou, reprezintă un şes imens şi corespunde terasei a cincea (50 - 60
m) a Mureşului care se continuă cu cea a Arieşului până spre Cîmpia Turzii.
Diferenţa de nivel dintre cele două trepte de relief este de circa 50 m şi se prezintă
ca un abrupt unde se identifică celelalte terase ale Mureşului.
Partea de nord-vest a comunei este ocupată de ultimele prelungiri ale podişului
Măhăcenilor, dealuri cu un relief uşor ondulat.
Fragmentarea reliefului determinată de configuraţia actuală a reţelei hidrografice a facilitat
construirea drumurilor în profil transversal şi longitudinal în întreagă zona.
4.1.1. Accesibilitatea reţelei rutiere de transport
Accesibilitatea este un element cheie în analiza geografică a transporturilor întrucât
este o expresie directă a mobilităţii, fie ca e vorba de populaţie fie de activităţile
economice. Sistemele de transport eficiente şi bine dezvoltate oferă un nivel ridicat de
accesibilitate. Analiza accesibilităţii transportului la nivelul comunei poate oferi informaţii
legate de condiţiile de navetism, conexiunile cu vecinătăţiile, dar şi conexiunile cu centrele
urbane Ocna Mureş, Aiud, Teiuş şi municipiul Alba Iula.
În cele mai multe situaţii dezvoltarea economică s-a realizat în paralel cu creşterea
semnificativă a mobilităţii şi accesibilităţii, dezvoltarea sistemelor de transport fiind o
provocare continuă.
Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4835 ha, ceea ce reprezintă 0,76% din
suprafaţa judeţului.
- Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Noşlac sunt:
în Sud
- comuna Fărău;
în Vest
- oraşul Ocna Mureş;
în Nord
- comuna Lunca Mureş şi comuna Cheţani din Jud.Mureş;
în Est
- oraşul Luduş şi comuna Aţintiş din Jud. Mureş.
Arealul teritoriului comunei este alcătuit din 6 localităţi:
Noşlac - reşedinţa comunei, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea Ciuciului.
4.1.2. Reţeaua de căi de comunicaţie şi transport în relaţie cu aşezările
Unul dintre elementele definitorii în elaborarea unui studiu de dezvoltare spaţială la
nivelul comunei îl reprezintă reţeaua de aşezări urbane. Tendinţa de dezvoltare a satelor
este influenţată de o serie de factori printre care cei mai importanţi sunt: configuraţia
reţelei de transport (accesibilitate) şi, nu în ultimul rând, de particularităţile geografice
(potenţialul geografic al teritoriului).
În teritoriul administrativ al comunei Noşlac sunt 6 sate(unul fiind reşedinţa de
comună).
Căile de comunicaţie şi transport au fost analizate în contextul legăturilor dintre
localităţile din teritoriul administrativ, legăturilor cu oraşele şi comunele învecinate şi a
legăturilor de transport judeţean, naţional şi internaţional.
În cadrul echipărilor de infrastructură, reţeaua de căi de comunicaţie şi transport,
ocupă un loc important, reţeaua de căi rutiere fiind unica soluţie viabilă pentru zona în
studiu.
Datele necesare analizei situaţiei existente, pe tipuri de căi de comunicaţie s-au
obţinut din: evidenţe statistice, Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1998 pentru
aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale, HGR 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de
utilitate privată deschise circulaţiei publice, Planul de Dezvoltare Regională – Regiunea
Centru, de la Consiliul Judeţean Alba şi de la Primăria Noşlac.
Din analiza echipării tehnice a comunei Noşlac cu drumuri publice, structurate ierarhic, –
drumuri judeţene, drumuri comunale si drumuri vicinale - au rezultat următoarele:
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Reţeaua rutieră a comunei Noşlac însumează la nivelul anului 2014 o lungime totală de
24,6 km, structurată astfel:
- drumuri judeţene 15,3 km ;
- drumuri comunale 9,3 km;
4.1.3. Densitatea reţelei rutiere de transport
Indicatorul de măsurare a accesibilităţii-densitatea drumurilor: este un indicator
relevant de urbanizare, fiind astfel considerate zone foarte accesibile cele care au un
procent ridicat al densităţii drumurilor. O reţea de drumuri mai dezvoltată facilitează
reducerea timpului de deplasare spre diferite destinaţii, sporind accesibilitatea în zonă.
La nivelul comunei, drumul judeţean DJ107G străbate 5 sate: Noşlac, Căptălan, Copand,
Stâna de Mureş, Găbud şi face legătura cu judeţul Mureş până în oraşul Luduş.
Privind densitatea în teritoriul comunei, reţeaua rutieră se înscrie cu un indice de 50,87
km/100kmp, ceea ce înseamnă că sunt drumuri relativ puţine.
După modul de dispunere în teritoriu, reţeaua rutieră asigură legătura între reşedinţa de
comună şi satele aparţinătoare, între localităţile comunei , oraşele şi reşedinţa judeţului.
1. Drumuri judeţene
Nr.
Crt.

Nomenclatura
drumului

0
1.

1
DJ 107G

Lungimea
Km / %
2
15.3/62,2

Modernizat
Reabilitat stare mediocră
Km / %
Km / %
3
4
15,3/100
-

Nemodernizat
Km / %
5
-

2. Drumuri comunale
Nr.
Crt.

Nomenclatura
drumului

0
1.
2.
3.

1
DC250
DC249
DC251

Lungimea

Km/%
2
3,033/12,33
1,233/5,01
5,033/20,46

Modernizat
Reabilitat
stare
mediocră
Km/%
Km/%
3
4
-

Nemodernizat

Km/%
5
3,033/100
1,233/100
5,033/100

Sursa- HGL nr.17 din 10.03.2011

4.1.3.1. Drumuri judeţene DJ
Cel mai important drum este drumul judeţean DJ 107 G, o componentă a sistemului
naţional de transport interjudeţean, oragnizat între centrele urbane Ocna Mureş din judeţul
Alba şi Luduş din judeţul Mureş. Pe teritoriul judeţului acest drum asigură legătura dintre
localităţile Ocna Mureş - Noşlac - Căptălan - Copand - Stâna de Mureş - Găbud - Limita
jud. Mureş; pe teritoriul judeţului vecin străbătând localităţile Botez, Cecălaca şi Aţintiş din
comuna cu acela-şi nume, pentru a se racorda la DN 15 pe teritoriul oraşului Luduş.
Drumul, cu o lungime de 15,3 km pe teritoriul judeţului este un drum asfaltat, categoria „T”.
4.1.3.2. Drumuri comunale
Drumurile comunale - alcătuiesc o parte importantă din reţeaua rutieră a comunei
Noşlac, având lungimea de 9,3 km, ceea ce reprezintă 37,8% şi sunt în număr de 3.
Printr-o Hotărâre a Consiliului Local Noşlac din anul 2011 un număr de trei drumuri
vicinale (DV) au fost clasate şi transformate în drumuri comunale (DC), după cum
urmează:
 DC 250 face legătura între Noşlac şi DJ107D, în lungime de 3.033km;
 DC249 face legătura între Găbud şi limita judeţ Mureş (Gheja);
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 DC251 face legătura între Căptălan şi Valea Căptălanului.
În urma acestei hotărâri comuna dispune de 9,3 km drumuri comunale, care asigură
o mai bună legătură atât cu exteriorul cât şi cu zonele economice din interiorul teritoriului
administrativ.
Sunt drumuri de pământ, care s-au bucurat în ultima perioadă de lurări de
reabilitare dar care necesită în viitor lucrări mai ample de modernizare.
Pe toată lungimea lor drumurile comunale sunt caracterizate de lipsa de rigole, parapeti de
protecţie, podeţe tubulare pentru evacuarea apelor pluviale. Conform Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor aprobate prin Ordinul
Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 – drumurile se încadrează în clasa tehnică V
(drumuri cu o singura bandă de circulaţie) cu lăţimea platformei de 5 m şi carosabilul de 4
m.
4.1.3.3. Infrastructura de transport feroviar
Pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac nu există infrastructură feroviară, dar
aceasta are acces la calea ferată prin Halta CFR Unirea II şi Gara CFR – Războieni
Cetate. Accesul spre aceste două gări se face pe drumurile judeţene DJ 107 G, 107 D şi
107 F.
Alături de aceste elemente infrastructura de transport locală mai cuprinde drumurile
foresatiere şi agricole, iar în intravilan reţeaua stradală.
 Drumuri forestiere. Exploatările forestiere în zonă sunt relativ slab dezvoltate, datorită
suprafeţelor limitate de pădure.
 Dumuri agricole şi vicinale. Aceste drumuri asigură accesul localnicilor spre trupurile de
teren aflate în extravilan, pentru diferite acivităţi agricole.
5. DIAGNOSTIC PROSPECTIV SI GENERAL
5.1. Analiza situaţiei existente a scos în evidenţă următoarele:
Analizând situaţia drumurilor care pot fi clasate ca drumuri comunale trebuie
rezolvate legaturile :
 între centrul comunei si satele componente,
 cu satele din comunele invecinate,
 cu drumurile judetene.
Pe reţeaua de drum judeţean şi drumuri locale există lucrări de artă (podeţe). Din
analiza stării de viabilitate a drumurilor locale: judeţene şi comunale, s-a observat că de
regulă starea de viabilitate a podeţelor este similară cu cea a drumurilor, necorespunzând
cerinţelor de capacitate portantă (clasa E de încărcare), şi cerinţelor traficului actual.
CONCLUZII:
1. Modernizarea şi întreţinerea reţelei stradale, cu îmbunătăţirea caracteristicilor
geometrice, astfel încât să fie accesibile pentru toate tipurile de vehicole.
2. Se remarcă:
 starea proastă a carosabilului la majoritatea lor şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere
moderne;
 capacitatea gabaritică redusă a unor podeţe;
 lipsa trotuarelor şi a marcajelor corespunzătoare;
 neasigurarea şanţurilor şi rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale;
 lipsa sau neîntreţinerea corespunzătoare a indicatoarelor rutiere.
3. Ele oferă condiţii dificile de circulaţie, atât datorită stării tehnice a carosabilului, cât şi
datorită elementelor geometrice necorespunzătoare.
4. Circulaţia pe aceste drumuri se desfăşoară cu greutate îndeosebi în perioadele
ploioase, datorita lipsei sistemului rutier şi a sistemului deficitar de colectare şi evacuare a
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apelor din zona drumului (pe cea mai mare parte a traseului şanţurile lipsesc sau sunt
colmatate, apa staţionând în unele locuri pe drum sau se scurge pe partea carosabilă).
5. Traficul rutier pe aceste drumuri este format din:
 autocamioane ce transportă materiale, alimente etc;
 atelaje agricole, tractoare, maşini agricole;
 autoturisme, biciclete.
Localitatea Noşlac
Trama stradală majoră
În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie se propun următoarele:
 ranforsarea sistemelor rutiere la străzile modernizate
 modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră, pornind din zona
centrală spre extremităţi, urmărindu-se corelarea executiei lucrărilor de
modernizare cu cele privind instalaţiile tehnico-edilitare subterane şi aeriene,
acestea trebuind executate dupa realizarea infrastructurii de instalatii tehnicoedilitare.
 consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite si refacerea profilului
transversal optim
 consolidarea sistemelor rutiere la străzile cu pavaj din bolovani de râu si
refacerea profilului transversal optim
 pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase
 impunerea respectarii parcajelor pentru prestări servicii sau pentru locuinţe în
afara spaţiului aparţinând domeniului public;
 amenajarea cu pavimente din materiale naturale adecvate a zonelor pentru
circulaţia pietonală;
 amenajarea corespunzătoare a trotuarelor şi a zonelor verzi (plantatii de
aliniament, de protectie, etc).
Recomandări:
1. Ordonarea tramei stradale majore
a) deschiderea de noi artere în zonele de extindere a intravilanului;
b) lărgirea profilelor şi omogenizarea lor;
c) clasarea de drumului vicinale noi;
2. Etapizarea lucrărilor:
a) Etapa I-a
 eliminarea unor neconcordanţe între necesităţile traficului actual şi caracteristicile
tramei stradale, remedierea unor dificultăţi existente;
 ranforsarea sistemului rutier la străzile modernizate;
 modernizarea străzilor care fac parte din trama stradală majoră;
 consolidarea sistemelor rutiere la străzile pietruite;
 consolidarea sistemelor rutiere la străzile cu pavaj din bolovani de râu;
 pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase
 marcaje rutiere, amenajare de trotuare;
 consolidarea podeţelor;
 execuţia podeţelor de descărcare a şanţurilor;
 regularizarea văilor care traversează localitatea.
b) Etapa a II-a - 10 ani
Măsurile care se impun rezultă din creşteri ale traficului sau a unor funcţiuni
economice:
 extinderea tramei stradale în zonele de extindere a intravilanului;
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realizarea parcajelor publice;
realizarea traseelor pietonale;
modernizarea întregii reţele rutiere.

3. Alcatuirea profilelor şi mobilarea urbană
Se va urmări realizarea unor varietăţi a profilului transversal şi adaptarea lui la
funcţionalitatea predominantă a zonei care o străbate:
 fire de staţionare în zonele comerciale;
 plantarea de arbori şi arbuşti;
 trotuare amenajate pentru pietoni;
- Se va realiza mobilarea cu mobilier urban adecvat contextului de monument cu valori de
patrimoniu – parcelar si arhitectural, a spaţiului public ( bănci, jardiniere, coşuri de gunoi
balustrade de protecţie, panouri publicitare, panouri de orientare cu hărţi, planuri istorice,
etc.).
Localităţile aparţinătoare
Recomandări:
1. Ordonarea tramei stradale majore
Drumurile locale, care asigură legătura cu reşedinţa de comună precum şi legătura dintre
gospodării, în prezent sunt impracticabile pe timp ploios. Se propune clasarea lor şi
cuprinderea într-un program de modernizare.
2. Etapizarea lucrărilor:
a) Etapa I-a
 pietruirea şi balastarea străzilor care sunt impracticabile în anotimpurile ploioase
 marcaje rutiere;
 consolidarea podeţelor;
 execuţia podeţelor de descărcare a şanţurilor;
 regularizarea văilor care traverseză localitatea.
b) Etapa a II-a - 10 ani
Măsurile care se impun rezultă din creşteri ale traficului sau a unor funcţiuni
economice: modernizarea întregii reţele rutiere.
5.2. Propuneri tehnice privind îmbunătăţirea circulaţiei pe drumurile comunei
Drumuri judeţene

Ziduri de apărare pe toată lungimea unde DJ 107 G este în contact cu apa
începând din Noşlac până la ieşirea din judeţ;

Şanţuri de-a lungul drumului;

Podeţe pentru subtraversări amplasate la locurile de captare a torenţilor;

Amenajarea pâraielor care colectează apele pe partea DJ 107 G cu ziduri de sprijin
şi praguri pentru reţinerea aluviunilor;

Amenajarea intersecţiilor şi a intrărilor în gospodarii;

Marcarea drumului şi localităţilor;

Crearea de refugii şi parcări;
Drumuri comunale

Scarificarea, reprofilarea şi consolidarea infrastructurii prin transportul şi aşternerea
de balast şi piatra sparta;

Şanţuri longitudinale, podeţe pentru subtraversări, ziduri de sprijin;

Amenajarea pâraielor paralele şi transversale cu drumurile comunale, ziduri de
sprijin şi baraje pentru aluviuni;
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Dotarea primăriei cu utilajele necesare pentru lucrări la drumuri: excavator, ifron,
buldozer, autogreder, autobasculantă, compactoare şi personal calificat într-un sistem de
autogospodărire intercomunală, localităţi care au acelaşi relief şi aceeaşi structură de
drumuri şi vecinătăţi;

Realizarea statiilor de incrucisare (petrecere) amplasate la o distanta maxima de
300m una de alta.
6. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

A - REŢEAUA DE DRUMURI
Existenţa unei reţele de drumuri publice pe
suprafaţa comunei ce acoperă în mod relativ
echilibrat teritoriulcomunei;
Existenţa unei infrastructuri rutiere - drumuri
judeţene- care leagă municipiul Alba Iulia de Ocna
Mureş- Noşlacd, intreaga zonă a Podişului
Târnavelor;
Accesibilitatea comunei şi a localităţiilor rurale la
drumuri judeţene şi naţionale;
Existenţa unor studii de fezabilitate pentru
anumite proiecte de infrastructură;

Drumurile comunale şi drumurile locale nu
sunt modernizate.
Străzile nu sunt modernizate, nu au rigole de
scurgere a apelor, nici trotuare.
Gabarit redus pentru podeţele de pe raza
comunei.
Lipsa fondurilor determină o slabă întreţinere a
drumurilor judeţene şi comunale;
Densitate scăzută a infrastructurii rutiere
modernizate;

OPORTUNITĂŢI

RISCURI

Programe de finanţare a proiectelor de
infrastructură ( POS Transport, PNDR);
Programe
guvernamentale
-dezvoltarea
infrastructurii de transport în mediul rural;
Interesul autorităţilor locale în promovarea de
parteneriate în vederea dezvoltării infrastructurii;
Acordarea de asistenţă tehnică pentru
comunităţile rurale în vederea realizării investiţiilor
care au ca scop modernizarea infrastructurii rurale;
Valorificarea potenţialului turistic şi creşterea
fluxului de turişti ca urmare a îmbunătăţirii
accesului către zonele turistice;
Îmbunătăţirea accesului spre toate zonele
regiunii, inclusiv spre cele care în prezent au o
infrastructură rutieră deficitară;

Necorelarea politicilor macro economice
(bugetare, monetare, fiscale) cu realităţile şi
nevoile existente;
Dezvoltarea necorespunzătoare a
infrastructurii de afaceri;
Creşterea
preţurilor
la
serviciile
de
telecomunicaţii şi transport;
Degradarea infrastructurilor existente;
Zone afectate de calamităţi naturale;
Regimul de proprietate asupra terenurilor
necesare investitiilor;
Inexistenţa surselor de finanţare pentru
cofinanţarea unor proiecte mari;
Existenţa transportului rural de călători.
Întârzierea investiţiilor necesare pentru
modernizarea şi extinderea infrastructurii;
Prelungirea stării de relativă izolare a unor
zone greu accesibile în prezent pe căi rutiere;

7. POLITICI – PROGRAME – PROIECTE
Pentru fiecare obiectiv sectorial menţionat în prezentului studiu, în continuare, sunt
prezentate pachetele de politici, programe şi proiecte prin care se vor atinge aceste
obiective.
Politicile de dezvoltare a comunei Noşlac se bazează pe oportunităţile pe care factorii
interni (patrimoniul existent, natural şi construit) şi externi (finanţarea prin fonduri
structurale) le creează pentru valorificarea potenţialului local existent.
7.1. Infrastructura de transport
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Creşterea accesibilităţii teritoriului comunei către coridoarele de transport naţionale,
coroborată cu creşterea mobilităţii între localităţile componente.
Politica 1. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii judeţene şi locale de transport;
Program 1.1 Conectarea la coridoarele de transport naţional prin intermediul DN 1 (E81)
şi magistrala de linie ferată nr. 300, prin gara Războieni Cetate şi halta Unirea II. Această
magistrală asigură legăturile cu centrele urbane Aiud, Alba Iulia şi autostrada A1 prin
nodul de transport Sebeş şi cu oraşele Turda şi Cluj, Autostrada A3 prin nodul de transport
Turda. Totodată acestă magistrală asigură legătura cu Coridorul pan-european nr. 4
(Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Deva – Orăştie – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti
– Drajna – Cernavoda - Constanţa)
Scopul programului este justificat de necesitatea dezvoltării zonei ;
Proiecte: Autostrasa A3
Program 1.2. Creşterea mobilităţii între unităţile teritorial administrative ale judeţului,
precum şi a accesibilităţii în zone cu potenţial turistic.
Scopul programului este justificat de :
(1). Necesitatea implementării planului de coeziune teritorială în judeţul Alba prin echitatea
accesului populaţiei la infrastructurile economice (inclusiv turismul) şi sociale şi prin
(2). Necesitatea creşterii rolului polarizator al unor unităţi administrativ teritoriale în scopul
stabilizării populaţiei active în domeniul activităţilor productive şi servicii în sectorul primar,
secundar şi terţiar.
Proiecte: IT10 Reţeaua de drumuri judeţene 107G Ocna Mureş - Luduş,
Program 1.3. Creşterea siguranţei traficului pe drumurile judeţene.
Necesitatea desfăşurării unui trafic în siguranţă pe drumurile aflate în administrarea
consiliului judeţean este justificată de creşterea viitoarea a mobilităţii ca urmare a :
(1). Localizării de noi firme şi
(2). Creşterii numărului de deplasări generate prin turismul de afaceri, cultural şi de
recreere.
Proiecte:
IT13–Monitorizarea traficului rutier judeţean pe reţeaua DJ 107
IT14-Monitorizarea traficului rutier judeţean la punctele de contact cu drumurile locale.
Program 1.4. Reabilitarea/modernizarea infrastructurii locale. Drumurile de legătură între
localităţile comunei, clasarea acestora, cuprinderea în domeniul public al comunei
învederea modernizării.
Proiecte:
Realizare centralizator lista inventar cai de circulatie – comuna Noşlac.

L.S.
Realizare studiu „Căi comunicaţie”:
Inginer Vonica Maria
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