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CAPITOLUL 1  Prezentarea Generală 
 

1.1 Mod de constituire, obiective  
 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ Alba de Jos” s-a constituit legal, 

ca persoană juridică în anul 2013, prin afilierea a 16 unităţi  administrativ -  

teritoriale, având ca obiectiv principal cooperarea între unităţile administrativ 

teritoriale membre pentru exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin 

lege şi, în final, de a dezvolta programe comune pe baza documentelor strategice 

elaborate la nivel local, integrate într-un document comun, sub forma unei 

strategii la nivel micro-regional. 

Domeniile prioritare în care acţionează Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Alba de Jos sunt: dezvoltarea economică, modernizarea 

infrastructurii publice, protecţia mediului, îmbunătăţirea serviciilor publice, 

dezvoltarea culturală, dezvoltarea integrată a domeniilor învăţământ şi sănătate, 

dezvoltarea potenţialului agricol. 

 Obiectivele stabilite prin Statutul Asociaţiei sunt: 

- sprijinirea dezvoltării economico – sociale a zonei delimitate de unităţile 

administrativ teritoriale asociate; 

- identificarea căilor şi mijloacelor de îmbunătăţire a infrastructurii 

administraţiei publice locale;  

- valorificarea potenţialului economic local şi identificarea unor surse de 

finanţare interne şi externe; 

- sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- stimularea şi atragerea capitalului străin; 

- promovarea imaginii şi potenţialului de dezvoltare ale microregiunii ; 

- orice alte activităţi care conduc la dezvoltarea economică, socială şi 

culturală şi care au ca scop final creşterea calităţii vieţii; 

-  protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural; 

- protejarea şi valorificarea mediului natural; 

- dezvoltarea turismului în zonă; 
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- realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private în 

scopul atingerii obiectivelor asociaţiei; 

- implementarea, monitorizarea, evaluarea şi adaptarea la schimbări 

socio– economice a Planului Integrat de Dezvoltare al asociaţilor; 

- dezvoltarea şi implementarea proiectelor în domeniul eficienţei 

energetice. 

Activităţile principale ale Asociaţiei sunt: 

- elaborarea, menţinerea si implementarea unui concept strategic coerent 

de dezvoltare durabila a microregiunii;  

- dezvoltarea de proiecte şi programe proprii si in regim de parteneriat cu 

alte persoane fizice si juridice din tara si străinătate, pentru dezvoltarea 

microregiunii;  

- elaborarea de documentaţii tehnico-economice pentru atragerea de 

fonduri în vederea dezvoltării zonei;  

- promovarea strategiei de dezvoltare economica a zonei; 

- atragerea de investiţii directe pentru zonă, atât din categoria celor 

străine, cât şi a celor autohtone;   

- promovarea şi susţinerea activităţii sectorului de întreprinderi mici si 

mijlocii;  

- alte activităţi relevante pentru dezvoltarea microregiunii;  

- orice alte activităţi care vizează generarea resurselor proprii de 

funcţionare;  

- elaborarea, pe baza Strategiilor de dezvoltare locală, aferente fiecărui 

asociat, a unui document strategic integrat care să cuprindă obiectivele prioritare 

generale ale comunităţilor locale, precum şi cele specifice ce pot fi atinse la 

nivelul Asociaţiei ;  

- accesarea unor programe de finanţare si proiecte de interes 

microregional;  

- dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 

- dezvoltarea turismului în zona administrativă delimitată de unităţile 

asociate; 

- dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare si combaterea 

excluziunii sociale si a dezechilibrelor sociale; 
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- elaborarea de strategii, programe, studii în scopul inventarierii 

problemelor sociale cu care se confruntă populaţia şi diferitele categorii de 

cetăţeni din zona asociaţilor; 

- încurajarea si promovarea educaţiei în rândul tinerilor şi a altor categorii 

vulnerabile; 

- sprijinirea sectorului de învăţământ şi dezvoltarea unor parteneriate în 

acest domeniu; 

- sprijinirea sectorului de sănătate, dezvoltare unor parteneriate in acest 

sens; 

- încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei în scopul 

atingerii obiectivelor acesteia.   
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 1.2 Aşezare, populaţie, suprafaţă 
 

Microregiunea delimitată de unităţile administrativ teritoriale membre ale 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Alba de Jos este situată în partea 

central - vestică  a ţării, în zona de contact a Podişului Transilvaniei cu Munţii 

Apuseni şi Carpaţii Meridionali, în Regiunea Centru, judeţul Alba, fiind compusă 

din mai multe unităţi administrativ teritoriale, astfel: 

• municipiul Aiud cu localităţile: Aiud, Aiudul de Sus, Ciumbrud, 

Gîmbaş, Gîrbova de Jos, Gîrboviţa, Gîrbova de Sus, Ţifra, Măgina, 

Păgida, Sîncrai; 

• oraşul Ocna-Mureş cu localităţile: Ocna Mureş, Cisteiul de Mureş, 

Micoşlaca, Războieni-Cetate, Uioara de Jos, Uioara de Sus; 

•  oraşul Teiuş cu localităţile: Teiuş, Beldiu, Căpud, Coşlariu Nou, 

Peţelca; 

• comuna Lunca Mureşului cu localităţile: Gura Arieşului, Lunca 

Mureşului; 

• comuna Unirea cu localităţile: Unirea, Ciugudul de Jos, Ciugudul de 

Sus, Dumbrava, Inoc, Măhăceni; 

• comuna Noşlac cu localităţile: Noşlac, Căptălan, Copand, Găbud, 

Stîna de Mureş; 

• comuna Fărău cu localităţile: Fărău, Heria, Medveş, Sânbenedic, 

Silea; 

• comuna Hopîrta cu localităţile: Hopîrta, Şpălnaca, Turdaş, Silivaş, 

Vama Seacă;  

• comuna Miraslău cu localităţile: Mirăslău, Cicău, Decea, Lopadea 

Vehe, Ormeniș și Rachiș; 

• comuna Lopadea Nouă cu localităţile: Lopadea Nouă, Asinip, 

Băgău, Beţa, Ciuguzel, Ocnişoara, Odverem; 

• comuna Rădeşti cu localităţile: Rădeşti, Leorinţ, Meşcreac, Şoimuş; 

• comuna Livezile cu localităţile: Livezile, Izvoarele, Poiana Aiudului, 

Vălişoara; 
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• comuna Rîmeţ: Râmeţ, Boțani, Brădeşti, Cheia, Cotorăşti, Floreşti, 

Olteni, Valea Făgetului, Valea Inzelului, Valea Mănăstirii, Valea 

Poienii, Valea Uzei, Vlădeşti; 

• comuna Rîmetea: Rimetea, Colţeşti; 

• comuna Ponor cu localităţile: Ponor, După Deal, Geogel, Macareşti 

Valea Bucurului, Vale în Jos; 

• comuna Stremţ cu localităţile: Stremţ, , Faţa Pietrii Geoagiu de Sus, 

Geomal. 

 

 

Administrativ, microregiunea este mărginită de judeţul Cluj la nord, județul 

Mureș la Nord-Est, la Sud-Est de comunele Mihalţ, Crăiunelu de Jos, Bucerdea 

Grânoasă şi Sîncel, la Est de comunele Şona şi Cetatea de Baltă, la Sud de 

comunele Sântimbru şi Galda de Jos, la Vest de zona Munților Apuseni delimitată 
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de orașul Baia de Arieș și comuna Sălciua, la Nord-Vest de comunele Poşaga şi 

Ocoliş, iar la Sud-Vest de comunele Întregalde şi Mogoș. 

Populaţia totală este de 65.983 locuitori, repartizată pe localități astfel: 

Suprafaţa totală a teritoriului: 107.425 ha, repartizată astfel:  
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Poziţia geografică oferă microregiunii un avantaj competitiv, având în 

vedere faptul că este străbătută de şoseaua europeana E81, care asigură 

realizarea conectării localităţilor la reţeaua naţională de transport şi la sistemele 

internaţionale de transport.  

O importanță deosebită în sistemul căilor de comunicații terestre îl are 

calea ferată care străbate microregiunea şi face legatura spre toate zonele ţării. 

În acest sens în microregiune identificăm 2 noduri feroviare, la Teiuş și 

Războieni, ce facilitează transportul de mărfuri și persoane național și 

internațional. De asemenea, halta CFR Coşlariu triaj, se înscrie ca un punct 

important al sistemului de comunicații terestre, destinată în special transportului 

de mărfuri. 

 

1.3  Cadrul natural 
 

Prin poziţia sa, microregiunea beneficiază de un climat temperat – 

continental, având în vedere interdependenţa factorilor genetici ai climei (radiaţia 

solară, circulaţia generală a atmosferei si particularităţile suprafeţei active). De 

regulă, în zonele înalte clima este mai umedă şi răcoroasă, iar în Valea Mureşului 

precipitaţiile sunt mai reduse şi temperaturile mai ridicate. 

Regimul radiativ de care beneficiază teritoriul microregiunii Alba de Jos 

poate fi apreciat ca moderat si cu unele diferenţieri altitudinale, după cum 

urmează: în timp ce în zona colinară a judeţului se înregistrează valori medii 

anuale ale radiaţiei solare globale de peste 120 kcal/cmp, în zona montană 

valorile scad sub 110 kcal/cmp. 

Prin poziţia sa geografică microregiunea se află sub influenţa 

preponderentă a circulaţiei vestice, la care se adaugă influenţele circulaţiei polare 

ori tropicale, în funcţie de poziţia şi de intensitatea principalelor sisteme barice 

(cicloni si anticicloni - care generează si influenţează permanent aceste forme ale 

circulaţiei aerului în straturile inferioare ale atmosferei). Munţii Apuseni constituie 

o barieră climatică în deplasarea pe orizontală a maselor de aer, iar Culoarul 

Muresului favorizează circulaţia aerului dinspre sud sau dinspre nord în funcţie 

de condiţiile sinoptice.  



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 9 

Un alt aspect privitor la clima microregiunii îl reprezintă fenomenele de 

iarnă dintre care menţionăm căderile abundente de zăpadă si îngheţurile. În 

anotimpul rece al anului precipitaţiile sub formă de zăpadă se produc în medie 

într-un număr de 20 - 30 zile în podiş si 50 - 60 zile la munte. 

Vântul prezintă direcţii si viteze ce diferă în funcţie de particularităţile 

circulaţiei generale ale atmosferei si ale suprafeţei active, punându-se în evidenţă 

si de această dată rolul de baraj orografic al Munţilor Apuseni. Astfel în lungul 

Culoarului Mureşului predomină vântul de sud - vest (19,0%) si cel de nord - est 

(11,5 %). Tot sud - vestică este direcţia predominantă atât la nivelul crestelor din 

Munţii Apuseni, cât şi în zona de podiş a regiunii, urmată în ordinea frecvenţei de 

direcţia nord - estică. Viteza medie a vântului este cuprinsă între 1,5 - 2,5 m/s în 

zona Culoarului Mureşului, între 3,0 - 4,5 m/s în zona de podiş si între 5,5 - 7,5 

m/s în zona montană.  

Potrivit evidenţelor statistice, la nivelul judeţului, zonele afectate de furtuni 

sau vânturi puternice cu aspect de vijelie sunt pe teritoriul administrativ al 

localităţilor Aiud, Teiuș, Lopadea Nouă, Miraslău, Ponor, Rădesti, Stremţ. 

Principalul curs de apă care tranzitează microregiunea este râul Mureş 

care curge cu o direcţie generală NE - SV prin mijlocul unor lunci care ating lăţimi 

mari. Panta medie de scurgere este redusă favorizând în acest fel erodarea 

malurilor, formarea de meandre si de plaje. Panta medie redusă favorizează şi 

inundarea unor suprafeţe mari de teren din zonele de luncă în perioadele de 

inundaţii. 

Afluentul său, râul Arieş se revarsă în Mureş în partea de nord a satului 

Copand la locul numit la Zugău. 

Pârâul Aiud (Aiudel) – are un caracter torenţial şi formează chei înguste în 

partea superioară a cursului iar pe cursul inferior ajunge la un oarecare echilibru 

lărgindu-si valea până la 1,5 - 2,0 km. Se varsă în Mureş în zona municipiului 

Aiud. 

Râul Geoagiu, afluent al râului Mureş, are un curs meandrat, cu 

numeroase schimbări de direcţie. Specific acestei văi este faptul că, pe parcursul 

ei, aceasta poartă mai multe denumiri, în funcţie de teritoriul pe care îl străbate. 

Astfel, în locul de unde izvorăşte se numeşte „Valea Poieniţei", în comuna Mogoş 

ia denumirea de „Valea Mogoşului"; se numeşte „Valea Râmeţului" în sectorul din 

cheia cu acelaşi nume, iar în continuare i se spune „Valea Mănăstirii", în zona 
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cabanei turistice. Până la vărsarea în râul Mureş, capătă succesiv numele de 

„Valea Geoagiului", „Valea Stremţului" şi „Valea Teiuşului". Datorită caracterului 

său tumultos, mai ales în perioadele cu ploi masive sau de topire a zăpezilor are 

o capacitate mare de transport a aluviunilor grosiere si de eroziune a malurilor. 

Primeste la rândul său o serie de afluenţi (p. Căsesti, p. Otesti, valea Barnii, 

pârâul Geogel, etc). Se varsă în Mureş în zona Teiuş - Coşlariu. 

Microregiunea dispune de resursele naturale precum: zăcăminte de sare, 

calcar, piatră de construcţii, agregate naturale, etc. La acestea se adaugă apele 

râurilor care străbat microregiunea, zonele de luncă ce se pretează dezvoltării 

culturilor agricole, suprafeţele întinse de păduri, păşuni şi fâneţe naturale. 

Varietatea peisagistică a munţilor, etnografia, datinile, obiceiurile, 

monumentele istorice şi de arhitectură, muzeele, încadrează microregiunea între 

arealele tradiţionale de cultură şi civilizaţie şi între zonele cu tradiţie turistică, cu 

largi perspective de dezvoltare. Cultura popular autentică, păstrată în forme 

originale, poate fi întâlnită în multe sate ale microregiunii. Cântecele şi dansurile 

populare, tradiţiile şi obiceiurile specifice, fac din unele manifestări populare 

consacrate, adevărate festivaluri de etnografie şi folclor. Satul din această parte a 

ţării, prin condiţiile social - istorice în care s-a dezvoltat, reprezintă o zonă în care 

de multe ori spiritualitatea românească s-a interferat cu cea a naţionalităţilor 

conlocuitoare, reprezentând o simbioză plină de originalitate. 

Pentru frumusețea peisajului, valoarea științifică și de patrimoniu natural, 

unele zone au fost declarate arii naturale protejate de interes național. 

Dintre acestea se remarcă:  

   Tăul fără fund de la Băgău 

Tăul fără fund de la Băgău este o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt), situată în 

județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă, sat Băgău. 

Aria naturală se află în partea 

nord-estică a județului Alba (în estul 

râului Mureș și cea nord-estică a 

satului Băgău, lângă drumul național 

județean (DJ107E), care leagă 
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orașul Aiud de localitatea Lopadea Nouă. 

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 

martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 

(privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a 

- arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 7,40 de hectare. 

Aria protejată Tăul fără fund este inclusă în situl Natura 2000 - Băgău și 

reprezintă o arie naturală de interes peisagistic ce adăpostește floră și faună 

specifică mlaștinilor. În arealul rezervației este semnalată prezența mai multor 

specii floristice (arbori, arbusti și ierburi), printre care stejar (Quercus robur), 

gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), mesteacăn pufos (Betula 

pubescens), păducel (Crataegus monogyna), roua-cerului (Drosera rotundifolia) 

sau moșișoare (Liparis loeselii). 

În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes 

turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, arii protejate, zone naturale), astfel: 

� Biserica de lemn din Băgău 

� Biserica reformat-calvină din satul Lopadea Nouă, construcție secolul al 

XV-lea, monument istoric 

� Biserica de lemn "Sfântul Teodor Tiron" din satul Băgău, construcție 

secolul al XVIII-lea, monument istoric 

� Valea Mureșului 

� Monumentul Eroilor, satul Băgău 

Cheile Geogelului 

 Cheile Geogelului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a 

IV-a IUCN (rezervație 

naturală de tip geologic), 

situată în județul Alba, pe 

teritoriul administrativ al 

comunei Ponor, sat După 

Deal. 

Rezervația naturală 

declarată arie protejată prin 

Legea Nr. 5 din 6 martie 

2000, se află în partea central-vestică a Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii 
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Geogelului, la o altitudine cuprinsă între 630 și 1.000 m, are o suprafață de 5 ha, 

și reprezintă două culmi calcaroase (alcătuite din calcare tithonice și flișuri din 

conglomerate, gresii și marne) cu pereți abrupți, tăiate de apele pârâului Geogel. 

Flora este alcătuită din păduri de fag (Fagus sylvatica) în amestec cu 

gorun (Quercus petrea) și specii floristice de pajiște și stâncărie, dintre care: 

gâscarița (Arabis alpina), o specie de iarba surzilor (Saxifraga paniculata), inul 

galben (Linum flavum), o specie de scoruș (Sorbus dacica), clopoței (Campanula 

rotundifolia) sau specia carpato-balcanică Taraxacum hoppeanum. 

Cheile Plaiului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în 

județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Livezile, sat Izvoarele. 

Rezervația naturală aflată în partea nord-estică a Munților Trascăului, pe 

cursul superior al Văii Izvoarele, în partea vestică a satului Izvoarele, are o 

suprafață de 2 ha și reprezintă un relief modelat în calcare, alcătuit din creste 

desprinse din versantul sudic al Vârfului Cornului (chei, vârfuri, coloane, 

abrupturi, ace, pante cu grohotișuri, rupturi de pante), ce conferă locului un peisaj 

deosebit. 

Flora este alcătuită din vegetație 

forestieră cu specii de gorun (Quercus petrea), 

în asociere cu fag (Fagus sylvatica), carpen 

(Carpinus betulus) sau mesteacăn (Betula 

pendula), iar la nivelul ierburilor sun întâlnite 

specii floristice de pajiști și stâncărie, dintre 

care: pelinul de stâncă (Artamisia alba), 

garofiță albă de stânci (Dianthus spiculifolius), 

căpșuniță (Cephalanthera damasonium), 

trâmbița ciobanului (Gentianopsis ciliata), 

coada iepurelui (Sesleria caerulea) sau iarba 

cășunăturii (Saxifraga cuneifolia). 

Fauna este una diversificată, cuprinzând atât specii de mamifere și păsări 

cât și amfibieni și reptile. 

Cheile Siloșului 
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Cheile Siloşului alcătuiesc o arie protejată de interes naţional ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip geologic), situată în 

judeţul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Rimetea.  

Rezervaţia naturală aflată în Munţii Trascăului, pe partea estică a 

Masivului Bedeleu, în bazinul superior al pârâului Siloş (un mic afluent al văii 

Aiudului), în partea vestică a satului Colţeşti, are o suprafaţă de 3 ha şi reprezintă 

o zonă de chei cu abrupturi calcaroase pe partea stângă a văii şi rupturi de 

pantă, cu zone împădurite şi fâneţe. 

Flora este reprezentată de păduri de fag (Fagus sylvatica), în amestec cu 

gorun (Quercus petraea), mesteacăn (Betula pendula) sau paltin de munte (Acer 

pseudoplatanus), pâlcuri sporadice de conifere cu larice (Larix) și pin (Pinus L.),  

de specii și subspecii ierboase de feriguță (Asplenium ruta muraria), o specie de 

stânjenel mic de munte (Iris ruthenica), mătăciune (Dracocephalum austriacus 

L.), bulbuc de munte (Trolius europaeus), genţiană (Gentiana cruciata), limba 

cerbului (Phyllitis scolopendrium), șofrănel (Carthamus tinctorius), etc. 

Fauna este alcătuită din mamifere (urs brun, lup, râs, vulpe), păsări (acvilă 

de munte, ciocănitoare, șoim, graur), insecte, amfibieni şi reptile. 

Cheile Mănăstirii este o arie protejată de interes naţional ce corespunde 

categoriei a IV-a IUCN 

(rezervaţie naturală, tip mixt), 

situată în partea central-estică a 

Munţilor Trascău (1250 m), pe 

cursul mijlociu al Văii 

Geoagiului, numită în acest 

sector Valea Mănăstirii, pe 

teritoriul administrativ al 

comunelor Rîmeţ (satul Valea Mănăstirii) şi Stremţ (satul Faţa Pietrii). 

Rezervaţia naturală are o suprafaţă de 15 ha şi reprezintă un peisaj 

pitoresc, înscris în calcare, care conservă totodată o serie de plante rare. Accesul 

se face pe DC 78 modernizat din Teiuş până la Mănăstirea Rîmeţ sau pe DJ 

107J din Aiud până în localitatea Rîmeț, de unde se coboară pe o potecă în 

Valea Geoagiului, la Mănăstirea Rîmeţ. 
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Cheile Rîmețului alcătuiesc o arie protejată de interes naţional ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip mixt), situată în 

partea central – estică a Munţilor Trascăului,  pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului 

nu departe de Mănăstirea Rîmeţ, 

pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rîmeţ, satul Cheia, cu 

suprafaţa de 40 ha. 

Rezervaţia naturală 

„Cheile Rîmeţului”, reprezintă 

două masive săpate în calcare 

mezozoice jurasice (marne, 

gresii conglomerate, bazalte), o 

zonă de chei, cu multe forme carstice (doline, turnuri, peşteri, masive de 

grohotişuri, turnuri, creste), înconjurate de păduri, pajişti şi fâneţe. Un traseu 

turistic marcat facilitează parcurgerea cheilor, pornind de la mănăstire şi 

ajungând în satul Cheia.  

Cheile Rîmețului este o rezervaţie naturală complexă, cu un peisaj 

pitoresc şi foarte puţin modificat de om, modelat în calcare, care conservă o serie 

de plante rare.  

Cheile Rîmeţului sunt situate în partea central-estică a Munţilor Trascău, 

pe cursul mijlociu al Văii Geoagiului, numită în aval Valea Mănăstirii, iar în 

amonte Valea Mogoşului, cu o altitudine  maximă de 1139 m şi o altitudine 

minimă de 530 m. 

Rezervaţia se află în etajul pădurilor de amestec de fag (Fagus silvatica) 

cu gorun (Quercus petraea). În cuprinsul cheilor îşi găsesc condiţii optime de 

dezvoltare o gamă largă de elemente floristice, realizându-se un interesant 

amestec de specii cu diferite cerinţe ecologice. Astfel, alături de unele specii 

alpine ca Ranunculus oreophilus, Arabis alpina, Saxifraga paniculata, Aster 

alpinus, Leontopodium alpinum, se găseşte un număr mare de elemente 

termofile între care: Silene bupleuroides, Linum flavum, Sorbus graeca, Allium 

flavum și carpato-balcanice - Taraxacum hoppeanum etc. Marele interes ştiinţfic 

acordat Cheilor Rîmeţului rezidă în numeroasele specii endemice sau rare ce se 

întâlnesc aici şi a căror semnificaţie fitogeografică este deosebită. Aşa sunt, de 

exemplu, speciile endemice: Dianthus kitaibelii ssp. spiculifolius, Silene dubia, 
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Aconitum moldaicum, Hepatica transsilvanica, Cardamine glanduligera, Viola 

jooi, Sorbus dacica, Cephalaria radiata, Campanulu rotundifolia ssp. kladniana, 

Centaurea pinnatifoida, Cirsium furiensis etc., precum şi o serie de specii rare ca: 

tisa (Taxus baccata), priboiul (Ceranium macrorrhizum), papucul doamnei 

(Cypripedium calceolus), Aquilegia nigricans ssp. subscaposa, Viola hiflora, 

Geranium macrorrhizum, Sparganium neglectum. 

Cheile Vălișoarei (numite şi Cheile Aiudului sau Cheile Poienii) alcătuiesc 

o arie protejată de interes naţional ce corespunde categoriei a IV-a IUCN 

(rezervație naturală de tip botanic şi geologic), situate în estul Munților Trascău, 

în partea sudică a Depresiunii 

Rîmetea (altitudine maximă 

779 m și cea minimă de 425 

m,) în judeţul Alba, pe teritoriul 

administrativ al comunei 

Livezile, sat Vălişoara.  

Rezervaţia naturală cu o 

suprafaţă de 20 ha, prezintă o 

importanţă complexă 

(geomorfică şi botanică), pe 

versanţii cheilor săpate în calcare mezozoice (jurasice), întâlnindu-se o serie de 

plante rare. Rezervaţia este străbătută de drumul judeţean 107M ce uneşte Valea 

Mureşului (Aiud) de cea a Arieşului (Buru) şi se află la o distanţă de aproximativ 

15 km de Aiud, 15 km de Buru, 35 km de Turda și 65 km de Cluj-Napoca. 

Rezervaţia se întinde pe 100 ha, fiind o zonă strict ocrotită care include 

întregul profil transversal al cheii, limita vestică urmărind partea superioară a 

abruptului calcaros (începe în dreptul crucii de pe marginea şoselei) iar limita 

estică culmile domoale ce urc spre capătul nordic şi sudic al cheilor până în 

Vârful Rachiş (779 m). Zona tampon se extinde in vest până in Vârful Bogza 

Vălișoarei (827 m), incluzând pajiştile secundare pană în Pârâul Velii spre sud și 

pădurile din clasa I de protecţie spre nord. Limita estică se desfăşoară ca o fâşie 

continuă, cu lăţimi variabile, cuprinse intre 250 m în partea de nord-est și 400-

500 m la est și sud-est de Vârful Rachiș.  
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În dreapta cheilor, urcând dinspre Aiud, se află stânca numită Cetate, 

unde în secolul al XIII-lea documentele atestă existenţa cetăţii Zedecheu, 

neidentificată în teren. 

Rezervaţia constituie un important obiectiv turistic, de aici se mai pot vizita 

şi ruinele cetăţii medievale a Trascăului, biserica mănăstirii din Măgina, satul 

Rîmetea şi muzeul său etnografic, rezervaţiile naturale Cheile Plaiului de lângă 

satul Izvoarele, Cheile Siloșului, Vânătările Ponorului, Huda lui Papară, Peștera 

Poarta Zmeilor (Peștera de la Groși) și Piatra Secuiului (a cărei parte nordică mai 

e numită și Colții Trascăului). 

Înălțimile Colţilor Trascăului sunt propice pentru zborul cu parapanta. Ca 

zonă de decolare este recomandat platoul din extremitatea nordică a masivului 

aflat la o altitudine de 1050 m. Platoul orientat sud-vest este neted iar lungimea 

zonei de decolare este de aproximativ 100 de m, suficient pentru a permite 

docolarea. Această zonă este ideală pentru zbor datorită diferenţelor de nivel, 

zone de aterizare largi, zborul fiind favorabil în zilele însorite. Se mai poate 

decola și de la baza stâncii dacă condiţiile de zbor sunt favorabile practicându-se 

un zbor ascendent. Alte zone pentru zborul cu parapanta sunt versantul drept al 

Cheilor Vălișoarei (Dealul Bogza), cu aterizare în interiorul cheilor, sau Colțul 

Data cu posibilităţi în funcţie de condiţiile meteo. 

Cheile Piatra Bălţii este o arie protejată de interes naţional, ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în 

partea central-vestică a Munților Trascăului (pe cursul mijlociu al Văii Geogelului), 

pe teritoriul administrativ al comunei Râmeț, în sud-vestul satului Cheia, în 

imediata apropiere a drumului comunal DC62 care străbate localitatea, având o 

suprafaţă de 2 ha. Aria protejată reprezintă o zonă de chei formată din două 

abrupturi calcaroase atribuite jurasicului, cu pereți verticali tăiați de apele cursului 

mijlociu al Văii Mogoșului. La nivelul albiei râului, sunt formate mai 

multe marmite, unde, în perioada secetoasă băltește apa, de unde și denumirea 

rezervației de Cheile de la Piatra Bălții. 

Cheile Pravului, alcătuiesc o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic), situată în 

vestul Transilvaniei, pe teritoriul administrativ al comunei Râmeț, în sud-vestul 

satului Cheia, în partea central-vestică a Munților Trascăului, având o suprafaţă 

de 3 ha. Arealul reprezintă un sector de chei  (cu abrupturi 
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stâncoase, grohotișuri și peșteri) săpate în calcare (de vârste jurasice) de 

apele Văii Pravului, un afluent de dreapta al râului Geogel. La nivelul ierburilor 

sunt întâlnite mai multe rarități floristice protejate printre care: garofiță sălbatică 

(Dianthus kitaibelii ssp. spiculifolius), crucea voinicului (Hepatica transsilvanica) 

sau papucul doamnei (Cypripedium calceolus). 

Pădurea Sloboda este o arie protejată de interes naţional ce corespunde 

categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip botanic), situată în judeţul Alba, 

pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud. 

Rezervaţia naturală se află în partea vestică a Aiudului, pe dealurile din 

partea estică a Munților Trascău, între aceştia şi culoarul Mureşului şi se întinde 

pe o suprafaţă de 20 ha. Aria protejată reprezintă un relief variat (văii, versanţi 

abrupţi, luminişuri, pajişti), acoperit în cea mai mare parte cu vegetaţie forestieră, 

alcătuită din specii arboricole în amestec de stejar (Quercus robur), fag (Fagus 

sylvatica), gorun (Qurcus petraea) sau carpen (Carpinus betulus) şi specii de 

conifere în partea superioară a dealului. 

Pârâul Bobii este o arie protejată de interes naţional ce corespunde 

categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip paleontologic), situată în judeţul 

Alba, pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, satul Gârbova de Sus.  

Rezervaţia naturală cu o suprafaţă de 1,50 ha, se află pe Valea Bobii, un 

afluent al Văii Gârbovei, în vestul „Dealurilor Aiudului”, la poalele Munţilor 

Trascăului şi reprezintă un punct fosilifer cu depozite sedimentare miocene, 

alcătuite din resturi fosile de corali, moluşte şi alge. 

Vânătările Ponorului este o rezervaţie complexă, clasificată de speologul 

Viorel Luduşan ca 

poljie, poate singura 

formă de relief de 

acest fel din 

România. 

Rezervaţia 

Vânătarile Ponorului 

este situată la 

marginea sud-vestică 
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a culmii calcaroase Bedeleu din Munţii Trascăului la confluenţa văilor Ponorului, 

Poienii si Seacă. Administrativ este împărţită între satul Vale în Jos, comuna 

Ponor şi satul Dumești, comuna Sălciua, cu suprafaţa de 1,5 ha. 

Accesul se face pe drumul judeţean DJ 107 Aiud – Ponor - Mogoş prin 

localităţile Rîmeţ - Valea Poienii – Brădeşti - Vale în Jos sau pe drumul comunal 

DC 105 din Sălciua de Jos spre satele Valea în Jos sau Valea Poienii. O altă 

variantă este noul drum din Sălciua prin Dumești ce duce la marginea nordică a 

rezervaţiei. Poljie, este un termen speologic care denumeşte un relief 

endocarstic, depresiune largă drenată subteran cu un fund plat pe care curge 

permanent sau temporar o reţea de ape. La ploi puternice apa nu poate fi 

drenată rapid şi se formează un lac temporar. Rezervaţia Vânătările Ponorului 

îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi denumită poljie. Este o depresiune largă 

de peste 150 km² bine populată (satele Vale în Jos, Brădești, Valea Poienii). Este 

drenată subteran, cele trei pâraie care se unesc aici se pierd în masivul calcaros 

şi îl străbat prin peştera Huda lui Papară. Are fundul relativ plat pe care curge 

permanent o reţea de ape. La ploi puternice apa nu poate fi drenată rapid fie din 

cauza debitului mare, fie din cauza colmatării ponorului cu materiale aduse de 

apă, lemne sau căpiţe de fân. Lacul temporar ce se formează sparge în cele din 

urmă barajul format şi debitul mare de apă produce dese inundaţii în Huda lui 

Papară şi pe Valea Morilor.  

Peretele înalt de calcar din partea estică de culoare alb-gri e brazdat de 

dungi de culoare vânătă lăsate de scurgerea apelor de precipitaţii. Aceste dungi 

vinete au dat locului denumirea de Vânătările Ponorului. 

Partea cea mai interesantă din poljie, declarată rezervaţie naturală este 

zona Ponorului în suprafaţă de 5 ha. Valea Ponorului şi Valea Seacă ce curg 

dinspre SV se unesc cu 200 m înainte de a intra în Ponor. Pe această distanţă 

ele formează o scurtă dar spectaculoasă cheie, Cheile Vânătării. În peretele 

stâng al cheii, apa a dizolvat o diaclază paralelă cu valea, formând o peșteră 

plină de septe de dizolvare și eroziune, marmite, colmatată parțial cu aluviuni și 

lemne. Denumită Peștera Mică de la Vânătarea a fost descoperită, explorată şi 

cartată în 1980 de Viorel Luduşan. 

Rezervaţia se întinde pe o suprafaţă de 5 ha şi este formată din calcare 

masive de vârstă jurasic superioară. La vest şi est se întâlnesc conglomerate, 
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gresii, marne şi marnocalcare cretacice (straturi de Brădesti), în vest 

interpunându-se o fâşie de bazalte mezozoice. 

De asemenea, pe teritoriul microregiunii Alba de Jos întâlnim numeroase 

situri arheologice şi monumente istorice dintre care enumerăm: 

� Colegiul Bethlen (AB-II-m-A-00171) situat pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Aiud, pe strada Bethlen Gabor, nr. 1, datează din anul 1775; 

� Cetatea Aiudului  (AB-II-m-A-00172) situată pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Aiud, în Piaţa Consiliul Europei.  Datează din sec. XIII – XVII, 

având în componenţă Castelul Bethlen (AB-II-m-A-00172.01),  Biserica 

Reformată (AB-II-m-A-00172.02), Capela evanghelică (AB-II-m-A-

00172.03), Incinta fortificată, cu opt bastioane: Bastionul Măcelarilor, 

Bastionul Croitorilor, Bastionul Cismarilor, Bastionul Blănarilor, Bastionul 

Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, Bastionul Lăcătuşilor 

(AB-II-m-A-00172.04); 

� Biserica Romano-catolică (AB-II-a-A-00173) situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, pe str. Cuza Vodă, nr. 3-4, datează din 

1728-1763 - biserica şi 1896 – turnul; 

� Biserica de lemn "Sf. Theodor Tiron (AB-II-m-B-00181) situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă, în satul  Băgău, datează 

din anul 1733, fiind aduse modificări şi adăugiri în anul 1847; 

� Biserica "Sf. Arhangheli” (AB-II-m-A-00203) situată pe teritoriul 

administrativ al comunei Miraslău, în satul Cicău, datează din sec. XV; 

� Ansamblul castelului Mikes (AB-II-a-B-00204), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna-Mureş, în satul Cisteiu de Mureş, datează 

din sec. XVIII; 

� Biserica de Lemn „Sf Ahangheli” (AB-II-a-B-00205), situată pe 

teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş, sat Cisteiu de Mureș, 

datează din sec.XVIII; 

� Biserica Reformată din Ciumbrud (AB-II-a-B-00206) situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, în satul Ciumbrud, datează din sec.XIII - 

înc. sec. XX; 

� Cetatea nobiliară Colţeşti  (Sângeorgiu -Trăscău) (AB-II-m-A-00208), 

situată pe teritoriul administrativ al Comunei Rîmetea, în satul Colţeşti, 

datează din sec. XIII – XV; 
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� Fosta mănăstire franciscană - Biserica romano-catolică (AB-II-a-A-

00209), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Rîmetea, în satul 

Colţeşti, datează din sec. XVIII – XIX; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli (AB-II-m-B-00210) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, în satul Copand. Datează din sec. XVIII, 

în 1856 fiind strămutată în Copand; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli din Fărău (AB-II-m-B-00365.01) situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Fărău, datează din anul 1664; 

� Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli din Găbud (AB-II-a-A-

00221), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, datează din 

sec. XVIII – XIX; 

� Ruinele Bisericii romano-catolice din Gârbova de Jos (AB-II-m-B-

00225), situată pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, ce datează 

din sec. sec. XIII - sec. XV; 

� Ruinele Bisericii "Din Deal” (AB-II-m-B-00226) situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud în localitatea aparţinătoare Gîrbova de 

Sus, ce datează din sec. XIV – XV; 

� Biserica "Naşterea Maicii Domnului” (AB-II-m-B-00227) situată pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Aiud în localitatea aparţinătoare 

Gîrboviţa, ce datează din sec. XIV, modificări şi exterior din sec. XVIII; 

� Biserica "Intrarea în Biserică” (AB-II-m-A-00229) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Stremţ, în satul Geoagiu de Sus, datează din 

sec. XVI; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” (AB-II-m-A-00230), situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Ponor, în satul Geogel, datează din anul 

1751; 

� Biserica "Adormirea Maicii Domnului” (AB-II-m-A-00244), situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Livezile, datează din anul 1611; 

� Biserica reformată din Lopadea Nouă (AB-II-m-A-00245), situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Lopadea Nouă, datează din sec. XV; 

� Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh şi "Sf. Arhangheli"  (AB-II-m-A-

00247), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Lunca Mureşului, 

datează din anul 1723; 
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� Ansamblul bisericii "Sf. Treime”, a fostei mănăstiri Măgina (AB-II-a-A-

00249), situată pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în localitatea 

componentă Măgina, datează din sec. XVII – XVIII; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli (AB-II-m-B-00255), situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, datează din 1700 – 1783; 

� Biserica reformată din Noşlac, (AB-II-m-B-00254) , datează din sec. XV; 

� Biserica romano-catolică (AB-II-m-B-00257), situată pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna-Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 16, datează 

din secolul XVIII; 

� Biserica reformată (AB-II-m-B-00266), situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rădeşti, datează din sec. XVIII; 

� Situl rural Rimetea (AB-II-s-A-00268), sit delimitat conform avizului de 

clasare nr. 852/E/22 noiembrie 2000, situat pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rîmetea, datează din sec. XVIII – XIX; 

� Biserica unitariană (AB-II-m-B-00318), situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Fărău, în satul Sânbenedic, datează din sec. XV – XVIII; 

� Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” (AB-II-a-A-00316), situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Fărău, în satul Sânbenedic, datează din sec 

XVIII; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”(AB-II-m-B-00317), situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Fărău, în satul Sânbenedic, datează din anul 

1775; 

� Ansamblul bisericii reformate din Sîncrai (AB-II-a-B-00319), situată pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, datează din anul 1830; 

� Ansamblul castelului Banffi (AB-II-a-B-00320), situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, în localitatea aparţinătoare Sîncrai, 

datează din anul 1903; 

� Ruinele Cetăţii Diodului (AB-II-a-B-00357) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Stremţ, datează din sec. XIII – XVI; 

� Clopotniţă de lemn (AB-II-a-B-00366) situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Fărău, sat Şilea, str.Principală, nr.11A, datează din sec.XVIII-

XIX; 
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� Ansamblul Bisericii de lemn “Sf.Nicolae” (AB-II-a-B-00365.02) situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Fărău, sat Şilea, str.Principală, 

nr.18A, datează din 1664; 

� Ansamblul Bisercii de Lemn “Sf.Arhangheli” (AB-II-a-B-00367), situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Hopîrta, sat Şpălnaca, datează din 

sec.XVIII, modif.mijl.sec.XIX şi înc.sec.XX; 

� Ansamblul Bisercii de Lemn “Sf.Gheorghe” (AB-II-a-B-00368), situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Hopîrta, sat Şpălnaca, datează din 

sec.XVIII-XIX; 

� Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (AB-II-m-A-00372), 

situată pe teritoriul administrativ al oraşului Teiuş, datează din sec. XVI; 

� Biserica evanghelică (AB-II-m-A-00373), situată pe teritoriul administrativ 

al oraşului Teiuş, datează din sec. XIV – XIX; 

� Mănăstirea romano-catolică (AB-II-a-A-00374), situată pe teritoriul 

administrativ al oraşului Teiuş, datează din sec. XV – XVIII; 

� Ansamblul bisericii de lemn “Sf.Arhangheli” (AB-II-a-A-00378), situată 

pe teritoriul administrativ al comunei Hopîrta, sat Turdaş, datează din 

sec.XVIII-XIX; 

� Ansamblul castelului Teleky (AB-II-a-B-00380), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna-Mureş, în localitatea Uioara de Sus, 

datează din sec. XIII – XIX; 

� Mănăstirea Rîmeţ (AB-II-a-A-00386), situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rîmeţ, în satul Valea Mănăstirii, datează din sec. XIV – XVIII; 

� Monumentul în amintirea luptei de la 1600, (AB-III-m-B-00415), în care 

Mihai Viteazul a fost înfrânt de generalul Basta, este situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Miraslău, pe DN1, în dreptul localităţii Miraslău. 
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1.4 Analiza SWOT – Localizare geografică, cadru natural 
 

PUNCTE TARI 

 

- situarea microregiunii pe 

principalele trasee rutiere (şoseaua 

europeană E81) şi ferate naţionale 

şi internaţionale; 

- distanţa mică faţă de aeroport (Cluj, 

Sibiu, Târgu Mureş) 

- relief variat şi armonios distribuit; 

- cadru natural de valoare deosebită; 

- existenţa unor arii protejate de 

interes naţional (rezervaţii naturale 

de tip botanic, geologic, 

paleontologic, mixt); 

- existenţa numeroaselor situri 

arheologice şi monumente istorice; 

- patrimoniu istoric, cultural şi folcloric 

aparte. 

PUNCTE SLABE 

 

- slabă valorificare a 

potenţialului natural; 

- zone montane greu 

accesibile; 

- existenţa unor zone cu 

inundaţii frecvente; 

- existenţa unor zone cu 

alunecări de teren; 

- lipsa unor puncte de 

informare privind patrimoniul 

istoric, cultural şi folcloric; 

- drumurile comunale și cele 

de interes local 

nemodernizate. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

- valorificarea oportunităţilor oferite 

de cadrul natural; 

- potenţial de producere şi 

valorificare a energiei din surse 

regenerabile; 

- valorificarea solului în scopul 

obţinerii de biocombustibil; 

- oportunităţi de finanţare oferite de 

fondurile structurale ale Uniunii 

Europene. 

AMENINŢĂRI 

 

- accentuarea fenomenelor 

naturale - alunecări de teren, 

inundaţii; 

- migraţia populaţiei în afara 

microregiunii / ţării; 

- depopularea comunităţilor 

rurale; 

- poluarea mediului, apelor și 

solului. 
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CAPITOLUL 2  Economia Microregiunii  
 

Analiza contextului economic existent şi identificarea potenţialului de 

dezvoltare al microregiunii, în concordanţă cu documentele strategice elaborate 

la nivel judeţean, regional şi naţional,  constituie condiţii esenţiale pentru 

elaborarea unui document strategic flexibil al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Alba de Jos, care să devină instrumentul de lucru al partenerilor 

utilizabil pe termen mediu şi lung. 

 

2.1 Industria și mediul de afaceri.  
Procesul de restructurare economică ce a avut loc în România după anul 

1990 şi criza financiară care a debutat în anul 2008, au afectat în principal 

industria chimică şi metalurgică din microregiune, determinând restrângerea 

semnificativă şi chiar închiderea producţiei existente în aceste ramuri ale 

economiei. Cele mai elocvente exemple în acest sens le regăsim în municipiul 

Aiud şi oraşul Ocna Mureş, cu  puternic impact social. Reducerea substanţială a 

locurilor de muncă a determinat migrarea forţei de muncă din acest sector către 

zone vecine cu un mai mare potenţial economic sau către alte sectoare de 

activitate din zonă sau chiar din afara țării.  

Cu toate acestea, în microregiune identificăm un profil industrial relativ 

diversificat, cu activitate preponderentă în următoarele domenii:  

� exploatarea, prelucrarea şi comercializarea lemnului: tăierea şi rindeluirea 

lemnului; lucrări de tâmplărie şi dulgherie;  fabricarea de mobilă şi a altor 

produse din lemn;   

� silvicultură, exploatare  forestieră, alte activităţi forestiere; 

� industria alimentară: fabricarea produselor lactate, fabricarea produselor 

de morărit, de brutărie şi a produselor făinoase, fabricarea băuturilor, 

prelucrarea și conservarea legumelor și fructelor, producţia, prelucrarea şi 

conservarea cărnii;  

� industria textilă: fabricarea îmbrăcămintei, încălțămintei şi altor articole 

textile; 
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� industria extractivă: extragerea pietrei, calcarului, nisipului, argilei; 

� prelucrarea metalelor: turnarea metalelor; fabricarea de construcţii 

metalice; producţia de diverse recipiente din metale; 

� fabricarea maşinilor şi utilajelor; 

� fabricarea de produse manufacturiere; 

� construcţii și materiale de construcții: lucrări de construcţii a clădirilor şi de 

finisare a acestora; lucrări de construcţii de drumuri şi autostrăzi; lucrări de 

construcţii în domeniul utilităților publice; fabricarea materialelor de 

construcţii din argilă (cărămizi, ţiglă); fabricarea articolelor din beton pentru 

construcţii. 

Sectorul serviciilor s-a dezvoltat cu precădere în domeniile 

telecomunicaţiilor, financiar-bancare şi asigurări, transport, turism. 

Comerțul este bine reprezentat la nivel de microregiune,  firmele din acest 

domeniu acoperind o mare diversitate de produse. De remarcat că se păstrează 

și azi formele tradiționale de comerț organizate sub forma piețelor săptămânale  

sau în cadrul târgurilor de țară, deopotrivă în mediul rural și cel urban.  

 

În topul firmelor din judeţul Alba realizat de Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură a Judeţului Alba pentru anul 2012, microregiunea este reprezentată 

de următoarele firme: 

Denumire  Activitate Tip firmă 
 CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI HIGH TECH  
IVSYS SRL – D 
Mirăslău 

Fabricarea subansamblurilor electronice 
(module) 

Microîntreprindere  

LOGOS SRL AIUD Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transfomatoarelor electrice 

Întreprindere mică 

DASO INFO SRL –D Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 
şi activităţi conexe 

Microîntreprindere  

 INDUSTRIE  
BIOTA COM SRL Aiud Silvicultură şi alte activităţi forestiere Întreprindere mică 
VALEA POIENII SRL 
Aiud 

Exploatarea forestieră Microîntreprindere  

REAL DOC FOREST 
SRL Aiud 

Exploatarea forestieră Microîntreprindere 

EURO 
TRANSILVANIA SRL 
Războieni Cetate 

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei 
şi caolinului 

Întreprindere mică 

RAPID AGREGATE 
SRL Lunca Mureşului 

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei 
şi caolinului 

Întreprindere mică 

BELLAVI SRL  Ocna 
Mureş 

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei 
şi caolinului 

Întreprindere mică 

PEXTON SRL Aiud Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei 
şi caolinului 

Microîntreprindere 

EL GRECO Teiuş Prelucrarea şi conservarea fructelor şi microîntreprindere 
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Denumire  Activitate Tip firmă 
legumelor 

UNILACT 
TRANSILVANIA SRL 
Unirea 

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Întreprindere 
mijlocie 

BINAL MOB SRL 
Colţeşti 

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Întreprindere mică 

BIOMILK SRL 
Lopadea Nouă 

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Întreprindere mică 

MONTANA CAD SRL 
Ponor 

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor Microîntreprindere  

MOARA MIRESTEAN 
SRL Ocna Mureş 

Fabricarea produselor de morărit Întreprindere mică 

NELLI SRL Aiud Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 
produseor proaspete de patiserie 

Întreprindere mică 

BOTEZAN SRL Ocna 
Mureş 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 
produseor proaspete de patiserie 

Întreprindere mică 

ROESPA SRL Noşlac Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 
produseor proaspete de patiserie 

Microintreprindere 

PATISERIA ROBY 
SRL Livezile 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 
produseor proaspete de patiserie 

Microîntreprindere  

DOMENIILE BOERU 
SRL Ciumbrud 

Fabricarea vinurilor din struguri Întreprindere mică 

TUTTO SPORT SRL 
Aiud 

Fabricarea de articole confecţionate din textile 
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenejeriei de corp) 

Întreprindere 
mijlocie 

NADA RICAMI SRL 
Aiud 

Fabricarea de articole confecţionate din textile 
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenejeriei de corp) 

Întreprindere mică 

CONF RICAMI NADA 
SRL Aiud 

Fabricarea de articole confecţionate din textile 
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenejeriei de corp) 

Microîntreprindere  

ESCURIAL SRL Aiud Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusive lenjeria de corp) 

Întreprindere 
mijlocie 

MEFIN SRL Aiud Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusive lenjeria de corp) 

Întreprindere 
mijlocie 

MARI CONF SRL 
Teiuş 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusive lenjeria de corp) 

Întreprindere mică 

ADVENTUS M.V.SRL 
Aiud 

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a 
ciorapilor şi articolelor de galanterie 

Întreprindere mică 

GALWAY SPORT SRL 
Aiud  

Fabricarea încălţămintei Întreprindere mare 

GLERUPS RO. SRL 
Aiud 

Fabricarea încălţămintei Întreprindre mică 

ALREDIA SRL Aiud Tăierea şi rindeluirea lemnului Întreprindere 
mijlocie 

VALMEL STAR SRL 
Teiuş;  

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 
tâmplărie, pentru construcţii 

Întreprindere mică 

LEMNARU PG SRL 
Beţa 

Fabricarea altor produse dinlemn; fabricarea 
articolelor din plută, paie şi alte materiale 
vegetale împletite 

Microîntreprindere  

NIŢU 
INTERNAŢIONAL SRL 
Aiud 

Fabricarea altor produse chimice Întreprindere mică 

GEHO AQUA-
INDUSTRIES SRL 
Aiud 

Fabricarea altor produse chimice Microîntreprindere  

DRAGONER STAR 
SRL Ocna Mureş 

Fabricarea articolelor de ambalaj din material 
plastic 

Întreprindere 
mijlocie 

CERAM SRL 
Războieni-Cetate 

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 
pentru construcţii, din argilă arsă 

Microîntreprindere  

MAHIEU SRL Teiuş Fabricarea articolelor ceramice pentru uz Întreprindere mică 
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Denumire  Activitate Tip firmă 
gospodăresc şi ornamental 

PREBET Aiud SA Fabricarea produselor din beton pentru 
construcţii 

Întreprindere mare 

METAL PROD SRL 
Aiud 

Turnarea fontei Întreprindere mică 

Protector SRL Teiuş Fabricarea de uşi şi ferestre din metal Microîntreprindere 
Solex Term SRL 
Mirăslău 

Producţia la radiatoare şi cazane pentru 
încălzire centrală 

Microîntreprindere 

ALMI IMPORT 
EXPORT SRL Aiud 

Operaţiuni de mecanică generală Întreprindere mică  

MELCOM SRL 
Ciumbrud 

Operaţiuni de mecanică generală  Microîntreprindere  

Spartacus SRL Ocna 
Mureş 

Fabricarea altor articole din metal Întreprindere mică 

PRELCO MET SRL 
Aiud 

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte 
produse similare din oţel 

Microîntreprindere  

ROMBRIDES SRL 
Aiud;  

Fabricarea altor articole din metal  Microîntreprindere  

DEL SRL Aiud;  Fabricarea altor articole din metal Microîntreprindere  
MD SERVICE 
IMPORT EXPORT 
SRL Aiud 

Fabricarea altor articole din metal Microîntreprindere  

INDUSTRIAL 
SERVICE SRL Aiud 

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi 
manipulat 

Întreprindere mică 

MAGIC AGROJET SA 
Aiud 

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru 
agricultură şi exploatări forestiere 

Întreprindere mică 

MOBILAIUD SRL Aiud Fabricarea de mobilă Întreprindere mică 
EMERGENT 
TRADING SRL 
Mirăslău 

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine Întreprindere mică 

MOBIS ANDY 
LADISLAV SRL Aiud;  
 

Fabricarea altor produse manufacturiere Întreprindere mică 

SICOM PRODUCT 
SRL Aiud;  

Fabricarea altor produse manufacturiere Întreprindere mică 

PICC-IMO SRL 
Lopadea Nouă;  

Fabricarea altor produse manufacturiere Microîntreprindere  

TURI-BETA SRL Aiud;  Fabricarea altor produse manufacturiere Microîntreprindere  
OCSI-ENI SRL Aiud; Fabricarea altor produse manufacturiere Microîntreprindere  
UZINA DE VAGOANE 
Aiud SA 

Repararea şi întreţinerea altor echipamente de 
transport 

Întreprindere mare 

 CONSTRUCŢII  
CONTACT IMPEX 
SRL Ocna Mureş 

Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

Întreprindere 
mijlocie 

BAAND PRODUCT 
SRL Aiud;  

Lucrări de construcţii a drumurilor şi 
autostrăzilor 

Întreprindere mică 

ENERGO IMPEX SRL 
Aiud;  

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
pentru electricitate şi telecomunicaţii 

Întreprindere mică 

ELECTRA EXIM Aiud Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare 
pentru electricitate şi telecomunicaţii 

Întreprindere mică 

PIUS SRL Teiuş Lucrări de tâmplărie şi dulgherie Microîntreprindere 
CASA NELLE SRL 
Aiud  

Lucări de pardosire şi placare a pereţilor Microîntreprindere 

PAVDALMONT LUX 
SRL Aiud 

Alte lucrări speciale de construcţii Microîntreprindere  

 AGRICULTURĂ, PESCUIT ŞI PISCICULTURĂ  
AGRO MARGIN SRL 
Sâncrai 

Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor producăroare de 

Întreprindere mică 
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Denumire  Activitate Tip firmă 
seminţe, oleaginoase 

SARA MARTA SRL 
Aiud 

Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor producăroare de 
seminţe, oleaginoase 

Microîntreprindere  

CIUMBRUD PLANT 
SRL 

Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor 
leguminoase şi a plantelor producăroare de 
seminţe, oleaginoase 

Microîntreprindere  

SPAT PROMOTOR 
ENTERRISE SRL 
Teiuş 

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase Întreprindere mică 

MOŞIA MAIER SRL 
Aiud 

Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, 
căpşunilor, nuciferilor şi altor pomi fructiferi 

Microîntreprindere 

PAUL FLOWERS SRL 
Lopadea Nouă 

Cultivarea plantelor pentru înmulţire Microîntreprindere 

DENDRO ART SRL 
Aiud  

Cultivarea plantelor pentru înmulţire Microîntreprindere 

GOLDEN 
PRODIMPEX SRL 
Lopadea Nouă 

Creşterea bovinelor de lapte Microîntreprindere 

AGRO-LACT SRL 
Aiud 

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea animalelor) 

Întreprindere mică 

SOLEX SRL Lunca 
Mureşului 

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea animalelor) 

Întreprindere mică 

MOLNAR MOL-EXIM 
SRL Ciumbrud 

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea animalelor) 

Microîntreprindere 

ECO PAJIŞTI SRL 
Măgina 

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală Microîntreprindere 

 SERVICII  
DAMI PROD SRL 
Teiuş 

Colectarea şi epurarea apelor uzate  Microîntreprindere 

CLAUS SERVICE SRL 
Aiudul de Sus 

Recuperarea materioalelor reciclabile sortate Întreprindere mică 

AITRANS SA Aiud;  Alte transporturi terestre de călători Microîntreprindere  
TRANS GHIOANCĂ 
SRL Teiuş 

Alte transporturi terestre de călători Microîntreprindere 

MATERIALE DE 
CONSTRUCŢII 
MOBILĂ ŞI SERVICE 
BOTA SRL Ocna 
Mureş;  

Transporturi rutiere de mărfuri Întreprindere 
mijlocie 

EXCELENT TRANS 
SRL Aiud;  

Transporturi rutiere de mărfuri Întreprindere 
mijlocie 

MAN TRANSPORT 
SERVICE SRL Ocna 
Mureş; 

Transporturi rutiere de mărfuri Întreprindere mică 

 AGRI MORAR 
INTERNAŢIONAL SRL 
Aiud 

Depozitări Microîntreprindere 

TECNO SHOES SRL 
Aiud 

Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau închiriate 

Microîntreprindere 

CARMEN SOFT SRL 
Aiud;  

Activităţi de contabilitate şi audit financiar, 
consultanţă în domeniul fiscal 

Microîntreprindere 

CONTEVID SRL Aiud Activităţi de contabiliate şi audit financiar, 
consultanţă în domeniul fiscal 

Microîntreprindere 

MURRE TEHNIC SRL 
Aiud; 

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică 
şegate de acestea  

Microîntreprindere  

INNOVATION MEDIA 
& ADVERTISING SRL 

Activităţi ale agenţiilor de publicitate Microîntreprinderi  
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Denumire  Activitate Tip firmă 
Unirea 
DUOCHIMPREST 
SRL Ocna Mureş 

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Microîntreprindere 

MONOXIL SRL Aiud Activităţi veterinare Microîntreprindere  
SERVET BARBU SRL 
Ocna Mureş 

Activităţi veterinare Microîntreprindere  

WESTERN 
SECURITY SRL Ocna 
Mureş 

Activităţi de protecţie şi gardă Întreprindere 
mijlocie 

CEF PROTECT 
GUARD SRL Aiud 

Activităţi de protecţie şi gardă Întreprindere mică 

UNIFAST SRL Teiuş Activităţi generale de curăţenie a clădirilor Întreprindere mică 
RUBI OIL SRL Aiud Alte activităţi de servicii suport pentru 

întreprinderi 
Întreprindere mică 

DUOCHIM SRL Ocna 
Mureş 

Alte forme de învăţământ  Microîntreprindere  

TEHNOSUD SRL 
Ocna Mureş 

Alte forme de învăţământ  Microîntreprindere  

CSEGEZI SRL Aiud Şcoli de conducere (pilotaj) Microîntreprinere 
ORIAN TIUCĂ SRL 
Ocna Mureş  

Şcoli de conducere (pilotaj) Microîntreprinere 

CENTROMED SRL 
Aiud 

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Microîntreprindere 

ALFATECH 
CONCEPT SRL Ocna 
Mureş 

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice  

Microîntreprindere  

G COM IMPEX SRL 
Ocna Mureş 

Intermedieri în comerţul cu produse diverse Microîntreprindere 

ECLIPSA LOGISTIC 
SRL Teiuş 

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din 
carne 

Întreprindere mică 

OPSIMUS SRL Teiuş Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodăresc al aparatelor de radio şi 
televizoarelor 

Întreprindere mică 

IMOCON SRL Aiud Comerţ cu ridicata al maşinior pentru industria 
minieră şi construcţii 

Microîntreprindere 

AGRO-VARRO SRL 
Gâmbaş 

Comerţ cu ridicata al maşinior agricole, 
echipamentelor şi furniturilor 

Microîntreprindere 

FERO CIOAZA SRL 
Aiud 

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor  Întreprindere ică 

CHEŢAN SRL Aiud Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor Întreprindere mică 
BATSON 
CONSTRUCT SRL 
Aiud 

Comerţ cu ridicata al materialului lemons şi 
materialelor de contrucţii şi echipamente 
sanitare 

Întreprindere mică 

EXON SRL Ocna 
Mureş; 

Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor 
metalice 

Microîntreprindere 

KRIS-TIBRO SRL 
Vălişoara 

Comerţ cu ridicata nespecializat Microîntreprindere  

GEMINI SRL Aiud Comerţ cu ridicata nespecializat Microîntreprindere  
COOPERATIVA DE 
CONSUM AIUD 
SOCIETATE 
COOPERATIVĂ Aiud 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecilizate 
cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

Întreprindere 
mijlocie 

FANTASTIC SRL 
Teiuş 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecilizate 
cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

Întreprindere 
mijlocie 

COCOŞUL DE AUR 
SRL Aiud 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecilizate 
cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

Întreprindere mică 
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Denumire  Activitate Tip firmă 
ORMIS SRL Ocna 
Mureş 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecilizate 
cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

Întreprindere mică 

M RANCA SRL Aiud Comerţ cu amănuntul în magazine nespecilizate 
cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 

Microîntreprindere 

COMPREST V E C 
SRL Aiud 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecilizate 
cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun 

Microîntreprindere 

ANACOST PLUS SRL 
Mirăslău 

Comerţ cu amănuntul al ehipamentului pentru 
telecomunicaţii în magazine specializate 

Microîntreprindere 

MOBELHEIM SRL 
Ocna Mureş 

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de 
iluminat şi al articolelor de uz casnic în 
magazine specializate 

Microîntreprindere 

DUNA WAY SRL Aiud Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, 
tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, 
magazine specializate 

Microîntreprindere  

MEDIA PAPER SRL 
Aiud 

Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi al articolelor 
de papetărie, în magazine specializate 

Întreprindere mică 

EUROTRANS SRL 
Ocna Mureş 

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie 
vândute prin magazine 

Întreprindere 
mijlocie 

FARMACIA CIORTEA 
SRL Aiud 

Comerţ cu amănuntul al produselor 
farmaceutice în magazine specializate 

Microîntreprindere 

ANAS SRL Aiud Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe al altor produse 

Microîntreprindere 

INCOMSUD SRL Aiud Comerţ cu amănuntul efectuat în afara 
magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

Microîntreprindere  

ROCO TRADING SRL 
Ocan Mureş  

Restaurante Întreprindere mică 

UNIREA 
RESTAURANT SRL 
Aiud 

Restaurante Microîntreprindere 

ONEL PIZZA SRL 
Teiuş  

Restaurante Microîntreprindere 

MARA-LAZĂR-ISPAS 
SRL Aiud 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Întreprindere mică 

TITAN & CO SRL Aiud Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Întreprindere mică 
SANDRA SELECT 
SRL Ocna Mureş 

Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Microîntreprindere  

TRANS TOUR PAUL 
SRL Aiud 

Activităţi ale agenţiilor turistice ÎMicrointreprindere 

Sursa Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Alba, Topul firmelor 2012 

Intreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol important în dezvoltarea 

economică, mai ales la nivel local, contribuind la creşterea productivităţii şi 

competitivităţii economice și la crearea de noi locuri de muncă, motiv pentru care 

este deosebit de importantă sprijinirea şi promovarea activității acestora.  

În acest context, devine oportună înfiinţarea unor centre locale 

interconectate (reţea de centre locale), cu rol în:  

• consilierea persoanelor care doresc să pornească o afacere proprie 

sau a celor care au deja o astfel de afacere;  
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• promovarea oportunităţilor economice locale, prin oferirea de 

informaţii referitoare la potenţialul de dezvoltare a microregiunii;  

• consilierea în vederea accesării fondurilor nerambursabile; 

• sprijinirea participării la diverse rețele de cooperare economică; 

• promovarea IMM-urilor din microregiune și a produselor sau 

serviciilor oferite de acestea; 

• identificarea nevoilor de calificare a forţei de muncă şi facilitarea 

accesului la programe de formare profesională continuă, corelate 

cu nevoia reală existentă în acest domeniu. 

Dezvoltarea mediului de afaceri din microregiune poate fi sprijinită şi prin 

adoptarea unor măsuri la nivel local care să vizeze în principal dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri, atragerea investițiilor prin acordarea de facilităţi fiscale, 

dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Promovarea culturii  antreprenoriale poate fi sprijinită prin implicarea 

autorităţilor în dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri, prin crearea sau 

promovarea structurilor care să susţină dezvoltarea intreprinderilor mici şi mijlocii: 

parcuri industriale, zone de dezvoltare economică, incubatoare de afaceri, 

clustere economice, centre de afaceri, spații pentru birouri. 

Un rol important în sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri îl au parcurile 

industriale, al căror regim juridic de constituire, organizare şi funcţionare este 

reglementat prin Legea nr.186/2013, având drept scop: stimularea investiţiilor 

directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică, dezvoltare 

tehnologică şi inovare; dezvoltarea regională; dezvoltarea întreprinderilor mari, 

mijlocii şi mici; crearea de noi locuri de muncă. În scopul dezvoltării infrastructurii 

de afaceri, este necesară identificarea unor terenuri, care pot primi această 

destinaţie. Identificarea terenurilor ce pot fi puse la dispoziţia investitorilor de 

către autoritățile locale este esențială şi datorită faptului că în viitor se vor 

dezvolta cu precădere afacerile de tip Greenfield – afaceri pornite de la zero. 

Crearea de noi locuri de muncă prin atragerea investiţiilor autotohne şi 

străine trebuie să reprezinte principala preocupare a autorităţilor locale. În acest 

scop, unele autorităţi publice locale au aprobat acordarea de facilităţi fiscale la 

plata impozitelor pe clădiri şi terenuri investitorilor, în condiţii stabilite prin 

regulamentele proprii – Scheme de ajutor de minimis (Aiud, Ocna Mureş). 
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Pe lângă aceste măsuri locale stimulative, trebuie acţionat în continuare 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii microregiunii, atât individual la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ teritoriale asociate, cât şi prin derularea unor proiecte 

comune în acest domeniu.  

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport, de utilităţi publice, 

de educaţie, de sănătate şi a celei sociale constituie condiţii esenţiale pentru 

atragerea investiţiilor autohtone sau străine. 

Infrastructura de transport constituie un factor deosebit de important 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Nevoile de transport cresc odată cu 

dezvoltarea economiei, determinând o suprasolicitare a infrastructurii de 

transport existentă. Îmbunătăţirea condițiilor de transport, având ca efect  

reducerea timpului și a costurilor aferente, vor contribui la creşterea interesului 

pentru zonă al investitorilor.  

Accesul la  drumul european DN 1 – E 81, direct sau indirect din localitățile 

membre ale Asociației de Dezvoltare Alba de Jos , este un aspect esențial pentru 

investitorii interesați și nu în ultimul rând pentru dezvoltarea societăților existente 

în zonă.  

Construirea autostrăzii Sebeș-Turda are un rol determinant în dezvoltarea 

economică a zonei prin atragerea investitorilor către zona studiată. Nu în ultimul 

rând accesul la calea ferată constituie un alt avantaj ca alternativă pentru 

transportul de persoane și mărfuri. 

 Modernizarea drumurilor existente, atât a celor de interes județean, cât și 

a celor de interes local în întreaga microregiune, prin atragerea resurselor 

financiare puse la dispoziția autorităților județene și locale în cadrul programelor 

de finanțare europene, va conduce la decongestionarea traficului și desfășurarea 

circulației de  tranzit, facilitând astfel accesul spre zonele de interes economic. 

La nivelul Uniunii Europene, unul din principalele obiective stabilite îl 

reprezintă dezvoltarea policentrică, prin care localităţile urbane se dezvoltă sub 

forma unor  centre de polarizare pentru localităţile rurale din vecinătate. Având în 

vedere potenţialul natural şi uman favorabil dezvoltării industriei de care dispun 

localităţile urbane din microregiune, trebuie sprijinită dezvoltarea în acest 

domeniu a celor trei localităţi urbane: Aiud, Ocna Mureş și Teiuș. Acestea au 

avantajul accesului direct la reţeaua naţională de transport rutier şi feroviar şi 
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potenţial pentru a deveni poli de creştere economică pentru localităţile rurale 

vecine din microregiune.  

În scopul dezvoltării armonioase a teritoriului şi a diminuării diferenţelor de 

dezvoltare dintre mediul urban şi cel rural, obiective asumate prin politicile 

strategice, se impune crearea condiţiilor propice dezvoltării IMM-urilor din mediul 

rural, prin dezvoltarea infrastructurii. 

Dezvoltarea mediului antreprenorial trebuie sprijinită şi prin formarea 

profesională continuă a forţei de muncă în funcţie de nevoile reale identificate. 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 34 

2.1.1 Analiza SWOT – industria și mediul afaceri 
 

PUNCTE TARI 

 

- situarea microregiunii pe 

principalele trasee rutiere 

(şoseaua europeană E81) şi 

ferate naţionale şi internaţionale; 

- noduri feroviare la Teiuș și 

Războieni; 

- distanţa mică faţă de aeroporturi 

(Cluj, Sibiu, Târgu Mureş) 

- autostrada Sebeș Turda – în 

curs de realizare; 

- cadru favorizant pentru 

dezvoltarea activităţilor 

industriale;  

- resurse umane calificate în 

domeniul industriei;  

- forța de muncă este capabilă să 

se adapteze la diferite ramuri 

economice; 

PUNCTE SLABE 

 

- probleme sociale generate de 

restructurarea industriei 

metalurgice (Aiud) şi chimice 

(Ocna Mureş); 

- rata mare a şomajului; 

- atractivitate scăzută a zonei din 

punct de vedere investițional; 

- acces greu în unele localităţi 

aşezate în zone montane; 

- lipsa structurilor de sprijinire a 

afacerilor; 

- fonduri insuficiente pentru 

finanţarea lucrărilor de 

infrastructură; 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

- Dezvoltarea localităților urbane: 

Aiud, Ocna Mureș, Teiuș  ca poli 

locali de creştere economică; 

- Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere; 

- Înfiinţarea unei zone de 

dezvoltare  economică; 

- Dezvoltarea inițiativei  

antreprenoriale  în microregiune; 

AMENINŢĂRI 

 

- migrarea forţei de muncă spre 

zone vecine mai dezvoltate 

(Alba Iulia, Cluj Napoca); 

- orientarea investitorilor către alte 

zone mai atractive din punct de 

vedere al facilităţilor oferite; 

- agravarea problemelor sociale 

generate de rata mare a 

şomajului; 
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- Acordarea facilităților fiscale 

pentru atragerea de investiții și 

susținerea dezvoltării 

economice; 

- Dezvoltarea structurilor de 

sprijinire a afacerilor; 

- Corelarea ofertei de formare 

profesională cu cerințele pieței 

muncii; 

- Accesarea fondurilor europene; 

- scăderea consumului de 

produse autohtone; 

- instabilitatea legislativă în 

domeniul fiscal şi al muncii; 
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2.2 Turismul 
 

Turismul reprezintă unul dintre sectoarele prioritare, fiind un important 

generator de locuri de muncă iar prin resursele pe care le antrenează, constituie 

un factor important pentru progresul economic. Dezvoltarea turismului  depinde 

în mare măsură de mediul înconjurător iar orice modificare produsa acestuia 

duce la diminuarea, sau chiar anularea resurselor sale. 

Microregiunea dispune de un ridicat potenţial turistic natural şi antropic,  

reflectat de ariile naturale protejate de interes național și peisajele pitoreşti, de o 

frumuseţe deosebită, de patrimoniul cultural, istoric și folcloric care le recomandă 

ca destinaţii turistice atractive. Potenţialul acestei ramuri este prea puţin 

valorificat în raport cu resursele de care dispune. 

Din datele statistice existente referitoare la capacitatea de cazare în 

microregiune reiese că structurile de primire turistică însumau la nivelul anului 

2013 o capacitate totală de cazare de 431 locuri, însă mai mult de jumătate din 

totalul acestora se regăsesc în comuna Rimetea - 265 locuri.  

La nivelul microregiunii s-a constatat o uşoară creştere în timp a numărului 

locurilor de cazare existente faţă de anii anteriori, însă potenţialul acestui sector 

rămâne încă neexploatat în raport cu resursele de care dispune. 

Repartizarea pe localităţi a capacităţii de cazare turistică existentă se 

prezintă astfel:  

UAT 2009 2010 2011 2012 2013 
AIUD 42 42 94 52 52 

OCNA MUREŞ - - - - 10 

TEIUŞ 18 18 18 18 18 

LIVEZILE 8 8 26 20 20 

MIRĂSLĂU  - - 23 20 44 

RIMETEA 108 116 158 190 265 

STREMŢ 28 28 14 22 22 

 Total  204 212 333 322 431 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 În anul 2013 s-au înregistrat un număr total de 9.905 de sosiri ale turiştilor 

în structuri de primire turistică, din care cele mai multe în Aiud (3.935) şi Rimetea 
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(3.735) şi un număr de 16.260 de înnoptări în structurile de primire turistică, din 

care cele mai multe în Rimetea (6.491) şi Aiud (6.229). 

Repartizarea pe ani şi localităţi se prezintă astfel: 

UAT 
Sosiri Înnoptări 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

AIUD 181 122 2757 3669 3935 298 462 4933 5923 6229 

OCNA MUREŞ -  - - - 162 - - - - 297 

TEIUŞ 204 151 239 251 201 275 167 345 310 244 

LIVEZILE 4 8 2 315 394 20 24 2 571 760 

MIRĂSLĂU  - - 594 147 1106 - - 594 147 1299 

RIMETEA 588 1788 1290 3104 3735 1100 7177 2047 4614 6491 

STREMŢ 382 407 643 795 372 837 958 1601 2065 940 

Total  1359 2476 5525 8281 9905 2530 8788 9522 13630 16260 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Varietatea și diversitatea resurselor naturale și antropice creează condiții 

favorabile practicării mai multor forme și tipuri de turism în microregiune, care de 

cele mai multe ori se îmbină întrele ele, în funcție de motivațiile turiștilor. Formele 

de turism care pot fi practicate sunt: turismul montan, turismul cultural, turismul 

rural, agroturismul, turismul ecumenic, turismul viticol. 

Patrimoniul natural al microregiunii este bogat şi diversificat, remarcându-

se prin formele de relief spectaculoase, peisajele pitorești, apele, flora și fauna 

din aceste locuri.  

Pe teritoriul microregiunii se remarcă ariile naturale protejate de interes 

național: 

• Cheile Geogelului, arie protejată de interese naţional, situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Ponor, în partea central-vestică a Trascăului, 

pe cursul mijlociu al Văii Geogelului, cu o suprafață de 5 ha; 

• Cheile Mănăstirii,  arie protejată de interes naţional, situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Rîmeţ, satul Valea Mănăstirii, în partea central-

estică a Munţilor Trascău, cu o suprafaţă de 15 ha; 

• Cheile Plaiului, arie protejată de interese naţional, situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Livezile, în partea nord-estică a Munților 

Trascăului, pe cursul superior al Văii Izvoarele, în partea vestică a satului 

Izvoarele, cu o suprafață de 2 ha; 
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• Cheile Siloșului, arie protejată de interese naţional, situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Rimetea, satul Colţeşti, în Munţii Trascăului, pe 

partea estică a Masivului Bedeleu, cu o suprafaţă de 3 ha; 

• Cheile Rîmețului, arie protejată de interes naţional, situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Rîmeţ, sat Valea Mănăstirii, cu o suprafaţă de 

40 de ha. Un traseu turistic marcat facilitează parcurgerea cheilor, pornind de la 

mănăstire şi ajungând în satul Cheia; 

• Cheile Piatra Bălţii, arie protejată de interes naţional situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Râmeț, satul Cheia,  în partea central-vestică a 

Munților Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geogelului, cu o suprafaţă de 2 ha; 

• Cheile Pravului , arie protejată de interes național, aflată pe 

teritoriul administrativ al comunei Râmeț, în sud-vestul satului Cheia, în partea 

central-vestică a Munților Trascăului, cu o suprafaţă de 3 ha; 

• Cheile Vălișoarei (numite şi Cheile Aiudului sau Cheile Poienii) 

arie protejată de interes naţional, situată pe teritoriul administrativ al comunei 

Livezile, în estul Munților Trascău, cu o suprafaţă de 20 ha; 

• Tăul fără fund de la Băgău, arie naturală aflată lângă drumul 

național județean DJ107E, care leagă municipiul Aiud de localitatea Lopadea 

Nouă şi care se întinde pe o suprafață de 7,40 de hectare; 

• Pădurea Sloboda, arie protejată de interes național, situată pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Aiud. Rezervaţia naturală se află în partea 

vestică a Aiudului, pe dealurile din partea estică a Munților Trascău şi se întinde 

pe o suprafaţă de 20 ha; 

• Pârâul Bobii, arie protejată de interes național, situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, satul Gârbova de Sus. Rezervaţia naturală cu o 

suprafaţă de 1,50 ha, se află pe Valea Bobii, un afluent al Văii Gârbovei, la 

poalele Munţilor Trascăului; 

• Peştera Vânătările Ponorului, arie protejată de interes național, 

situată în comuna Ponor, cu o suprafaţă de 5 ha; 

• Rezervaţia naturală Cheile Tecşeştilor sau ale Runcului,  situate 

parţial în satul Faţa Pietrii, comuna Stremţ şi parţial în satul Răicani, comuna  

Galda de Jos, fiind amplasată în partea de est a Munţilor Trascău, de o parte şi 

de alta a Pârâului Cetii. 
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Potentialul natural hidrografic al microregiunii este alcătuit în principal din râul 

Mures, Văile Geogel și Aiudel,  lacuri și bălți cu potențial piscicol: lacul Stremț; 

bălțile de la Aiud, Ocna Mureș, Găbud,  Rădești.  

Râul Mureș, al doilea ca mărime din România după Dunăre, dispune de un 

ridicat potenţial de amenajare de-a lungul văii sale a unor zone de agrement 

pentru petrecerea timpului în aer liber sau amenajări piscicole, ce pot deveni 

atracții turistice. La nivelul judeţului Alba s-a realizat un Plan de Amenajare a 

Teritoriului în Zona Valea Mureșului, ce serveşte la valorificarea potențialului 

economic și de agrement al râului Mureș, precum și la reglementarea activităților 

de amenajare teritorială și de urbanism în zona Văii Mureșului. Unitățile 

administrativ teritoriale vizate de acest plan sunt cele ale căror teritoriu este 

străbătut de râul Mureș, în cadrul microregiunii regăsindu-se localităţile: Aiud, 

Ocna Mureş, Teiuş, Lunca Mureşului, Noşlac, Mirăslău, Rădeşti, Unirea. 

De asemenea, pe teritoriul microregiunii se găsesc resurse necesare 

dezvoltării turismului viticol. Zona Aiud-Ciumbrud este o zonă cu tradiție în 

cultivarea viței de vie și producerea vinului, dispunând de potenţial pentru 

dezvoltarea acestui tip de turism. Podgoria Aiud este una din cele patru podgorii 

renumite ale judeţului Alba şi se întinde în localităţile Aiud, Ciumbrud, Rădeşti, 

Lopadea Nouă, Hopîrta, Fărău, Mirăslău, Ocna Mureş, Livezile. Această 

podgorie este cuprinsă în traseul turistic judeţean denumit „Drumul Vinului” și 

beneficiază de promovare turistică prin Asociaţia Ţara Vinului, asociație 

constituită la iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, în anul 2007. Scopul acestei 

asociații este promovarea turismului la nivelului judeţului Alba, obiectivele 

principale ale asociaţiei fiind promovarea producţiei vinului de calitate, 

dezvoltarea turismului rural şi al vinului, păstrarea regiunilor vitivinicole, 

extinderea pieţei şi a cererilor pentru vinurile de calitate tradiţionale, locale. În 

cramele din microregiune turiştii pot degusta vinuri tradiţionale, recunoscute, 

apreciate și premiate pentru calitatea lor. 

Zona montană din nord-vestul microregiunii, Rîmeţ-Ponor-Rimetea-Livezile, 

este favorabilă dezvoltării turismului montan, atât cel recreativ, de odihnă, dar și 

cel activ, de aventură sau extrem. Traseele de căţărare din Cheile Vălişoarei, 

Cheile Mănăstirii şi din masivul Piatra Secuiului constituie puncte de atracţie 

pentru practicanţii alpinismului, în aceste locuri desfăşurîndu-se de-a lungul 

timpului competiţii importante de acest gen. O atracţie a acestei zone o constituie 
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posibilitatea practicării zborului cu parapanta. Turiștii care nu practică astfel de 

sporturi extreme pot admira frumusețea locurilor prin parcurgerea traseelor 

turistice accesibile, drumeții sau plimbări.  

Microregiunea dispune de un potenţial balnear local în zona Ocna Mureş. 

Apele sărate din orașul Ocna Mureș, recunoscute și apreciate în trecut pentru 

efectul lor curativ, oferă premisele favorabile dezvoltării unui centru de tratament 

balnear, unic în județul Alba, cu beneficii pentru locuitorii întregii microregiuni. 

Patrimoniul cultural al microregiunii este de asemenea bogat și valoros.  

O.G. 68/1994, privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobată prin 

Legea nr. 41/1995, prevede că  patrimoniul cultural naţional este compus din 

bunuri culturale mobile şi imobile cu valoare deosebită, de interes public, care 

sunt mărturii de neînlocuit ale potenţialului creator uman în relaţia sa cu mediul 

natural şi cu mediul istoriceşte constituit de pe teritoriul Romaniei, ale istoriei şi 

civilizatiei nationale si universale. 

Monumentele istorice sunt bunuri imobile sau ansamblurile de bunuri 

imobile care prezintă valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, 

religios, urbanistic, artistic, peisagistic sau tehnico-stiintific. Acestea pot fi: 

monumente arheologice, situri arheologice, monumente şi ansambluri de 

arhitectura, rezervatii de arhitectură şi urbanism, monumente de artă, clădiri, 

monumente şi ansambluri memoriale, monumente tehnice, locuri istorice, parcuri 

şi grădini. 

 Bunurile mobile care alcătuiesc patrimoniul cultural sunt bunuri cu 

semnificație documentară și istorică, cu valoare artistică, cu valoare etnologică, și 

cu valoare științifică și tehnică. 

Lista monumentelor istorice din România a fost aprobată ca anexă la  

Ordinul Ministrului Culturii nr.2361/2010 şi a fost publicată în M.Of. nr.670 bis din 

1 octombrie 2010. Aceasta este realizată pe judeţe, iar din punct de vedere 

structural monumentele sunt grupate pe categorii, în funcţie de natura lor: 

I Monumente de arheologice; II Monumente de arhitectură; III Monumente de for 

public; IV Monumente memoriale şi funerare. Din punct de vedere valoric lista 

cuprinde două categorii de monumente: Categoria A - monumente de interes 

naţional şi Categoria B – monumente de interes local.  

Lista monumentelor istorice ale judeţului Alba cuprinde un total de 679 

poziţii, din care 158 poziţii se regăsesc pe teritoriul administrativ ale microregiunii. 
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Dintre acestea, menţionăm: 

� Situl arheologic de la Aiud (AB-I-s-B-00007), municipiul Aiud pe întreg 

teritoriul; 

� Situl arheologic de la Aiud, punct „Tinoasa” (AB-I-s-B-00008), municipiul 

Aiud, „Tinoasa” sau „Cetăţuie”; 

� Oraşul roman Brucla (AB-I-s-B-00009), pe întreg teritoriul oraşului Aiud, 

fără Aiudul de Sus, datare: sec.II-III p. Chr, Epoca romană; 

� Aşezare medieval timpurie (AB-I-s-B-00015), sat Beţa, com. Lopadea 

Nouă, în grădina Parohiei Bisericii Reformate, datare: sec. XI-XIII, Epoca 

medievală timpurie; 

� Aşezare fortificată  (AB-I-s-B-00021),  sat  Căpud, oraş Teiuş, „La 

Măgura”, datare: Epoca Bronzului timpuriu, Cultura Coţofeni;  

� Situl arheologic de la Cicău (AB-I-s-B-00024), sat Cicău, comuna 

Miraslău, „Sălişte”; 

� Aşezare, (AB-I-s-B-00027),  sat Ciumbrud, municipiul Aiud, „Cioaca” în 

curtea liceului agricol, datare: neolitic, Cultura Petreşti;  

� Aşezare (AB-I-s-B-00033), sat Decea, comuna Miraslău, „După Garduri”, 

datare: neolitic;  

� Situl arheologic de la Livezile (AB-I-s-B-00049), sat Livezile, comuna 

Livezile, „Dealu Baia”; 

� Situl arheologic de la Lopadea (AB-I-s-B-00050), sat Lopadea Nouă, 

comuna Lopadea Nouă, „Gorgan”; 

� Aşezări (AB-I-s-B-00051), sat Lopadea Veche, comuna Mirăslău , 

„Jidovina”, datare: Neolitic, Eneolitic; 

� Situl arheologic de la Ormeniş (AB-I-s-B-00054), sat Ormeniş, comuna 

Mirăslău, „ Cânepişti”; 

� Aşezare (AB-I-s-B-00059), sat Rădeşti, comuna Rădeşti, „În Ţărmuire”, 

datare: Epoca daco-romană; 

� Castru (AB-I-s-B-00062), sat Războieni-Cetate, oraş Ocna Mureş, 

„Grajdurile CAP”, datare: Epoca Romană;  

� Fortificaţie (AB-I-s-B-00063), sat Rimetea, comuna Rimetea, „Piatra 

Secuiului, datare: Latène, Cultura geto-dacică; 

� Cetate, (AB-I-s-B-00064), sat Rimetea, comuna Rimetea, „Piatra Secuiul, 

datare: Epoca Medievală; 
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� Aşezare (AB-I-s-B-00067), sat Sâncrai, municipiul Aiud, „Castelul Banffi”, 

datare: sec.XI-XII Epoca Medievală Timpurie; 

� Situl arheologic de la Stremţ (AB-I-s-B-00073), sat Stremţ, comuna 

Stremţ, „După vii”; 

� Aşezare (AB-I-s-B-00074), sat Stremţ, comuna Stremţ, „Valea Bercului”, 

datare: Epoca Bronzului; 

� Situl Arheologic de la Şpălnaca (AB-I-s-B-00076), sat Şpălnaca, 

comuna Hopîrta, „Şugud”; 

� Situl arheologic de la Teiuş, (AB-I-s-B-00079), oraşul Teiuş, „Platoul 

Cetăţuia”; 

� Situl arheologic de la Teiuş, (AB-I-s-B-00080), oraşul Teiuş, „Sub Drum”, 

datare: Epoca bronzului târziu, Cultura Noua; 

� Situl arheologic de la Uioara de Jos, (AB-I-s-B-00086), localitatea 

Uioara de Jos, oraşul Ocna Mureş, „Grui”; 

� Situl arheologic de la Teiuş, (AB-I-s-B-00079), oraşul Teiuş, „Platoul 

Cetăţuia”; 

� Colegiul Bethlen (AB-II-m-A-00171) situat pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Aiud, pe strada Bethlen Gabor, nr. 1, datează din anul 1775; 

� Cetatea Aiudului  (AB-II-m-A-00172) situată pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Aiud, în Piaţa Consiliul Europei.  Datează din sec. XIII – XVII, 

având în componenţă Castelul Bethlen (AB-II-m-A-00172.01),  Biserica 

Reformată (AB-II-m-A-00172.02), Capela evanghelică (AB-II-m-A-

00172.03), Incinta fortificată, cu opt bastioane: Bastionul Măcelarilor, 

Bastionul Croitorilor, Bastionul Cismarilor, Bastionul Blănarilor, Bastionul 

Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, Bastionul Lăcătuşilor 

(AB-II-m-A-00172.04); 

� Biserica Romano-catolică (AB-II-a-A-00173) situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, pe str. Cuza Vodă, nr. 3-4, datează din 

1728-1763 - biserica şi 1896 – turnul; 

� Biserica de lemn "Sf. Theodor Tiron (AB-II-m-B-00181) situată pe 

teritoriul administrativ al comunei Lopadea Nouă, în satul  Băgău, datează 

din anul 1733, fiind aduse modificări şi adăugiri în anul 1847; 

� Biserica "Sf. Arhangheli” (AB-II-m-A-00203) situată pe teritoriul 

administrativ al comunei Miraslău, în satul Cicău, datează din sec. XV; 
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� Ansamblul castelului Mikes (AB-II-a-B-00204), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna-Mureş, în satul Cisteiu de Mureş, datează 

din sec. XVIII; 

� Biserica de Lemn „Sf Ahangheli” (AB-II-a-B-00205), situată pe 

teritoriul administrativ al oraşului Ocna Mureş, sat Cisteiu de Mureș, 

datează din sec.XVIII; 

� Biserica Reformată din Ciumbrud (AB-II-a-B-00206) situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, în satul Ciumbrud, datează din sec.XIII - 

înc. sec. XX; 

� Cetatea nobiliară Colţeşti  (Sângeorgiu -Trăscău) (AB-II-m-A-00208), 

situată pe teritoriul administrativ al Comunei Rîmetea, în satul Colţeşti, 

datează din sec. XIII – XV; 

� Fosta mănăstire franciscană - Biserica romano-catolică (AB-II-a-A-

00209), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Rîmetea, în satul 

Colţeşti, datează din sec. XVIII – XIX; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli (AB-II-m-B-00210) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, în satul Copand. Datează din sec. XVIII, 

în 1856 fiind strămutată în Copand; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli din Fărău (AB-II-m-B-00365.01) situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Fărău, datează din anul 1664; 

� Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli din Găbud (AB-II-a-A-

00221), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Noşlac, datează din 

sec. XVIII – XIX; 

� Ruinele Bisericii romano-catolice din Gârbova de Jos (AB-II-m-B-

00225), situată pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, ce datează 

din sec. sec. XIII - sec. XV; 

� Ruinele Bisericii "Din Deal” (AB-II-m-B-00226) situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud în localitatea aparţinătoare Gîrbova de 

Sus, ce datează din sec. XIV – XV; 

� Biserica "Naşterea Maicii Domnului” (AB-II-m-B-00227) situată pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Aiud în localitatea aparţinătoare 

Gîrboviţa, ce datează din sec. XIV, modificări şi exterior din sec. XVIII; 
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� Biserica "Intrarea în Biserică” (AB-II-m-A-00229) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Stremţ, în satul Geoagiu de Sus, datează din 

sec. XVI; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli” (AB-II-m-A-00230), situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Ponor, în satul Geogel, datează din anul 

1751; 

� Biserica "Adormirea Maicii Domnului” (AB-II-m-A-00244), situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Livezile, datează din anul 1611; 

� Biserica reformată din Lopadea Nouă (AB-II-m-A-00245), situată pe 

teritoriul administrativ al Comunei Lopadea Nouă, datează din sec. XV; 

� Biserica de lemn "Pogorârea Sf. Duh şi "Sf. Arhangheli"  (AB-II-m-A-

00247), situată pe teritoriul administrativ al Comunei Lunca Mureşului, 

datează din anul 1723; 

� Ansamblul bisericii "Sf. Treime”, a fostei mănăstiri Măgina (AB-II-a-A-

00249), situată pe teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, în localitatea 

componentă Măgina, datează din sec. XVII – XVIII; 

� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli (AB-II-m-B-00255), situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Noşlac, datează din 1700 – 1783; 

� Biserica reformată din Noşlac, (AB-II-m-B-00254) , datează din sec. XV; 

� Biserica romano-catolică (AB-II-m-B-00257), situată pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna-Mureş, str. Nicolae Iorga, nr. 16, datează 

din secolul XVIII; 

� Biserica reformată (AB-II-m-B-00266), situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rădeşti, datează din sec. XVIII; 

� Situl rural Rimetea (AB-II-s-A-00268), sit delimitat conform avizului de 

clasare nr. 852/E/22 noiembrie 2000, situat pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rîmetea, datează din sec. XVIII – XIX; 

� Biserica unitariană (AB-II-m-B-00318), situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Fărău, în satul Sânbenedic, datează din sec. XV – XVIII; 

� Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae” (AB-II-a-A-00316), situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Fărău, în satul Sânbenedic, datează din sec 

XVIII; 
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� Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”(AB-II-m-B-00317), situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Fărău, în satul Sânbenedic, datează din anul 

1775; 

� Ansamblul bisericii reformate din Sîncrai (AB-II-a-B-00319), situată pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Aiud, datează din anul 1830; 

� Ansamblul castelului Banffi (AB-II-a-B-00320), situată pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Aiud, în localitatea aparţinătoare Sîncrai, 

datează din anul 1903; 

� Ruinele Cetăţii Diodului (AB-II-a-B-00357) situată pe teritoriul 

administrativ al Comunei Stremţ, datează din sec. XIII – XVI; 

� Clopotniţă de lemn (AB-II-a-B-00366) situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Fărău, sat Şilea, str.Principală, nr.11A, datează din sec.XVIII-

XIX; 

� Ansamblul Bisericii de lemn “Sf.Nicolae” (AB-II-a-B-00365.02) situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Fărău, sat Şilea, str.Principală, 

nr.18A, datează din 1664; 

� Ansamblul Bisercii de Lemn “Sf.Arhangheli” (AB-II-a-B-00367), situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Hopîrta, sat Şpălnaca, datează din 

sec.XVIII, modif.mijl.sec.XIX şi înc.sec.XX; 

� Ansamblul Bisercii de Lemn “Sf.Gheorghe” (AB-II-a-B-00368), situată 

pe teritoriul administrativ al Comunei Hopîrta, sat Şpălnaca, datează din 

sec.XVIII-XIX; 

� Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (AB-II-m-A-00372), 

situată pe teritoriul administrativ al oraşului Teiuş, datează din sec. XVI; 

� Biserica evanghelică (AB-II-m-A-00373), situată pe teritoriul administrativ 

al oraşului Teiuş, datează din sec. XIV – XIX; 

� Mănăstirea romano-catolică (AB-II-a-A-00374), situată pe teritoriul 

administrativ al oraşului Teiuş, datează din sec. XV – XVIII; 

� Ansamblul bisericii de lemn “Sf.Arhangheli” (AB-II-a-A-00378), situată 

pe teritoriul administrativ al comunei Hopîrta, sat Turdaş, datează din 

sec.XVIII-XIX; 

� Ansamblul castelului Teleky (AB-II-a-B-00380), situat pe teritoriul 

administrativ al oraşului Ocna-Mureş, în localitatea Uioara de Sus, 

datează din sec. XIII – XIX; 
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� Mănăstirea Rîmeţ (AB-II-a-A-00386), situată pe teritoriul administrativ al 

Comunei Rîmeţ, în satul Valea Mănăstirii, datează din sec. XIV – XVIII; 

� Bustul lui Avram Iancu (AB-III-m-B-00405), situat pe teritoriul 

administrativ al municipiului Aiud, str.Ecaterina Varga nr.10, datează 

din 1950-1975; 

� Monumentul în amintirea luptei de la 1600, (AB-III-m-B-00415), în care 

Mihai Viteazul a fost înfrânt de generalul Basta, este situat pe teritoriul 

administrativ al Comunei Miraslău, pe DN1, în dreptul localităţii Miraslău. 

Cele mai numeroase monumente şi ansambluri de arhitectură sunt cele de 

cult, la care se adaugă construcţiile civile: castele, sedii de instituţii publice, 

muzee, monumente comemorative dedicate unor evenimente sau personalităţi 

importante ale istoriei. 

Pe lângă lăcaşurile de cult declarate monumente istorice, pe teritoriul 

microregiunii se regăsesc şi alte mănăstiri şi schituri, care impresionează prin 

arhitectura lor şi completează potenţialul microregiunii pentru dezvoltarea  

turismului ecumenic. 

Dintre acestea, amintim: 

• Schitul „Înălţarea Sfintei Cruci” Aiud; 

• Mănăstirea “Sfânta Treime” din comuna Măgina;  

• Schitul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, comuna Livezile; 

• Mănăstirea “Sf.Ioan Botezătorul” din comuna Rimetea; 

• Mănăstirea de călugări “Sfântul Nectarie” din comuna Ponor; 

• Mănăstirea de maici “Sf. Spiridon” din comuna Ponor; 

• Mănăstirea “Sf.Mare Mucenic Dimitrie”, sat Dumbrava, comuna Unirea; 

• Mănăstirea “Sfânta Treime” din comuna Fărău; 

• Schitul „Sf.Ioan Evanghelistul de la Găbud”. 

 

Potenţialul turistic este completat de colecţiile remarcabile expuse în 

muzeele ce se regăsesc pe teritoriul microregiunii: 

•  Muzeul de Ştiinţele Naturii din municipiului Aiud, unul din cele mai 

vechi instituţii de acest gen din ţară, atestat documentar încă din anul 1796.  

Existenţa pieselor muzeale şi a colecţiilor din Aiud, datează din anul 1720, dar 

anul oficial al înfiinţării muzeului este 1796. Muzeul funcţionează în incinta 
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Colegiului “Bethlen Gabor” Aiud, piesele sale fiind expuse în patru săli, fiecare 

având un specific al său: o sală de mineralogie, o sală de nevertebrate, o sală de 

vertebrate (păsări şi mamifere), sala cu expoziţia de schelete. Holul muzeului 

este destinat expoziţiilor temporare. Ca valoare de patrimoniu şi diversitate, 

Muzeul de Ştiinţele Naturii din Aiud este al doilea din România după Muzeul 

“Grigore Antipa” din Bucureşti. 

• Muzeul de Istorie, situat în castelul Bethlen din interiorul Cetăţii Aiudului, 

este printre primele înfiinţate în ţară. Clădirea muzeului face parte din complexul 

arhitectural medieval Cetatea Aiudului. Începuturile colecţiei muzeale datează 

din anul 1796. Expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Aiud este prezentată pe 

parcursul a patru săli. În plus, în sala de expoziţii temporare pot fi vizitate diferite 

expoziţii documentare. 

• Muzeul Etnografic din Rimetea funcţionează în clădirea Primăriei 

Rimetea, fiind  înființat în anul 1952, în prezent fiind expuse un număr de peste 

2500 de piese. Exponatele reflectă vechile ocupaţii şi portul tradiţional ale 

locuitorilor din această localitate. 

Pe lângă ariile naturale protejate, siturile arheologice şi monumentele 

prezentate în deja, potenţialul turistic al microregiunii este completat şi de  

obiective turistice precum: 

� Monumentul “Calvarul Aiudului”  este monumentul foştilor deţinuţi politici, a 

cărui construcţie a început în anul 1992. Cimitirul poartă numele de “Râpa 

Robilor” sau “Dealul Robilor”; 

� Rîpa Albă din Lopadea Veche; 

� Rezervaţia de stejar pufos din Mirăslău, declarată sit de importanță 

comunitară prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile 

nr.1964/2007. Este situată pe malul drept al Mureșului, pe teritoriul 

administrativ al comunei Mirăslău și se întinde pe o suprafață de 56 ha; 

� Castelul Templul Cavalerilor comuna Livezile; 

� Comuna Rimetea: Masivul Muntos Piatra Secuiului; Moara de apă; Casa 

de iobagi veche din anul 1668;  Muzeul „VIG IDA”; Muzeul „Komives 

Anna”; Casa ţărănească din Colţeşti. 

În ultima perioadă se remarcă o dezvoltare a turismului rural, determinată 

de dorinţa locuitorilor din mediul urban de a se întoarce pentru scurte perioade de 
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timp la viaţa liniştită de la ţară. Acest tip de turism se îmbină de cele mai multe ori 

cu alte forme de turism, cum ar fi: ecoturismul - implicarea în protecţia mediului, 

agroturismul – experimentarea activităţilor din gospodăriile de la ţară, turismul 

cultural. 

     Cu toate că turismul s-a dezvoltat în ultima perioadă, zona nu este  încă 

valorificată la adevăratul său potenţial. Pentru zona rurală a microregiunii, care 

cuprinde 13 localităţi, o oportunitate deosebit de importantă o constituie 

susţinerea dezvoltării turismului rural şi agroturismului, ca alternativă economică 

la agricultură și creșterea animalelor, care continuă să reprezinte principalele 

activităţi desfăşurate de locuitorii acestor zone. Dezvoltarea turismului rural şi 

agroturismului va influenţa în mod pozitiv dezvoltarea altor sectoare economice, 

cum ar fi: serviciile, comerţul, industria artizanală, industria agroalimentară, 

transporturile, construcțiile şi piaţa imobiliară.  

Potrivit unui Studiu de piaţă asupra turismului în județul Alba efectuat la 

solicitarea Consiliului Judeţean Alba, zona Rimetea este a doua zonă ca 

dezvoltare a turismului rural din judeţ, în ceea ce priveşte numărul de pensiuni, 

după zona Arieşeni-Cîmpeni. Cei mai mulţi turişti sunt de naţionalitate maghiară 

şi se află în tranzit prin aceste locuri, adesea în excursii organizate, patrimoniul 

cultural, tradiţiile şi gastronomia specifice zonei constituind principalele punctele 

de atracţie.  

Evenimentele, obiceiurile şi tradiţiile folclorice păstrate în mediul rural pot 

constitui atracţii deosebite pentru turiştii români sau străini, contribuind şi ele la 

dezvoltarea turismului cultural în microregiune. În mediul rural evenimentele de 

acest gen sunt în strânsă legătură cu sărbătorile religioase de peste an, cu 

principalele evenimente din viaţa omului sau cu muncile agricole. La acestea se 

adaugă arhitectura tradiţională a aşezărilor rurale, portul popular tradiţional, 

activităţile artizanale, manifestările folclorice autentice, târgurile, festivalurile 

muzicale sau gastronomice care conferă unicitate şi valoare aşezărilor rurale. 

 

Pentru valorificarea potenţialului turistic al microregiunii eforturile autorităţilor 

locale ar trebui să se concentreze în următoarele direcţii: 

• promovarea atracțiilor turistice prin cel mai eficient mijloc de comunicare 

prezent - internetul; 
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• crearea unor centre locale interconectate de informare turistică, tipărirea 

de materiale publicitare: pliante, broşuri, ghid turistic al microregiunii; 

• promovarea evenimentelor culturale care ar putea prezenta interes pentru 

turişti: întocmirea unui calendar al evenimentelor culturale din 

microregiune şi promovarea acestuia; 

• crearea traseelor turistice în microregiune; 

• punerea în valoare a obiectivelor turistice, mai ales a celor din patrimoniul 

cultural: clădiri, monumente; 

• dezvoltarea/modernizarea structurilor de primire turistică; 

• dezvoltarea infrastructurii de acces către obiectivele turistice; 

• dezvoltarea infrastructurii rutiere și de utilități. 
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2.2.1 Analiza SWOT - Turism 
 

PUNCTE TARI 
 

- poziția geografică favorabilă; 

- resurse naturale și antropice 

favorabile  dezvoltării turismului; 

- patrimoniu cultural diversificat 

favorabil practicării turismului 

multiform; 

- existența muzeelor și obiectivelor 

istorice și culturale de importanță 

națională; 

- oferta culturală diversificată -

tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri 

bine păstrate; 

- potential de dezvoltare a 

turismului balnear în orașul Ocna 

Mureș, prin exploatarea resursei 

naturale-sarea – ca produs 

curativ; 

- prezența ariilor protejate – 

Natura 2000; 

- diversitatea produselor agro – 

alimentare ecologice; 

- bucătăria tradițională și 

specialități regionale; 

- poluarea redusă în zonele 

montane; 

PUNCTE SLABE 
 

- promovare turistică insuficientă; 

- infrastructură de drumuri 

insuficient  dezvoltată; 

- obiective  din patrimoniu 

nereabilitate; 

- insuficienta punere în  valoare a 

monumentelor istorice prin 

amenajări arhitecturale 

specifice; 

- lipsa centrelor de informare 

turistică; 

- lipsa unui sistem organizat de 

indicatoare pentru obiective și 

trasee turistice, amplasate în 

puncte strategice; 

- transportul public către 

obiectivele turistice slab 

organizat și promovat; 

- lipsa unui itinerar turistic 

integrat pentru obiectivele din 

microregiune; 

-  insuficienta dezvoltare și 

valorificare a infrastructurii de 

agrement; 

- Ecologizarea slabă a arealelor 

turistice; 

OPORTUNITĂŢI 
 

- atragerea surselor de finanţare 

pentru restaurarea, renovarea și 

AMENINŢĂRI 
 

- oferta turistică externă  mai 

avantajoasă în condiții de 
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reabilitarea obiectivelor turistice 

aferente patrimoniului cultural – 

istoric  și valorificarea turistică a 

acestora; 

- dezvoltarea infrastructurii de 

acces către obiectivele turistice; 

- dezvoltarea unor acţiuni de 

marketing şi promovare turistică; 

- Promovarea evenimetelor 

culturale, folclorice; 

- Crearea unor trasee turistice, căi 

de acces; 

- Punerea în valoare a obiectivelor 

de patrimoniu; 

- Crearea unor centre turistice 

interconectate; 

- Dezvoltarea/modernizarea 

structurilor de primire turistică; 

- Valorificarea potenţialului balnear 

local; 

- Asumarea și definirea unei 

identități multiculturale  a regiunii 

și promovarea acesteia; 

- potential de dezvoltare a 

turismului viti - vinicol; 

- bune perspective pentru 

exploatarea  zonelor montane – 

practicarea echitației, 

alpinismului și sporturilor 

extreme; 

- Diversificarea posibilităților de 

acces la obiectivele turistice și 

stimularea deplasărilor 

servicii superioare; 

- degradarea patrimoniului 

arhitectural rural și urban; 

- depopularea localităților în 

special a comunităților rurale; 

- calamități natural- inundații, 

alunecări de teren; 

- intervenția nocontrolată și 

abuzivă asupra mediului 

natural; 

- nivel de trai scăzut al unui 

segment important al populației; 
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nemotorizate  

- Dezvoltarea și promovarea 

turismului ecumenic; 

 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 53 

2.3 Piaţa muncii şi forţa de muncă 
 

Microregiunea Alba de Jos ocupă un loc important în ceea ce priveşte 

numărul resurselor de muncă disponibile, cu aproximativ 43.327 de persoane, 

contribuind cu 3% din totalul Regiunii Centru. (Regiunea Centru 1.662.900 

persoane – sursa INS 2012) și cu 18 % din totalul Județului Alba (Județul Alba 

242.000 persoane – sursa INS 2012). 

 Resursele de muncă existente la un moment dat în societate exprimă 

numărul persoanelor capabile de muncă, respectiv acea parte a populaţiei care 

posedă ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale ce ii permit să desfăşoare o 

activitate utilă.  

Transformările socio-economice care au urmat după 1989 precum și 

evoluțiile în plan demografic au influențat în mod decisiv evoluția și structura 

forței de muncă din această zonă. Evoluția numerică atât a populației active cât și 

a populației ocupate a urmat o tendință negativă de-a lungul întregii perioade de 

după 1990, principale cauze fiind migrația masivă a populației aptă de muncă 

spre țările din vestul Europei și scăderea efectivului populației aptă de muncă. 

Populaţia activă a microregiunii este de 28.648 de persoane, reprezentând 

16% din totalul Județului Alba (178.300), respectiv 3% din totalul Regiunii 

Centru(1.109.400). 

O mare problemă la nivelul microregiunii Alba de Jos, dar și la nivel 

național este creșterea accentuată a populației inactive, precum și depășirea 

numerică a acesteia față de populația activă. 

Putem constata, comparând resursele de muncă cu populația activă, că 

există un număr de persoane apte de muncă, dar inactive. În această categorie 

intră: studenţi, persoane casnice, persoanele care lucrează în străinătate, 

persoane întreținute de stat sau de alte persoane, pensionarii anticipați, etc. 

Ponderea populației inactive este în creștere atât datorită creșterii 

numărului de pensionari cât și tendinței de prelungire a duratei studiilor și implicit 

întârzierii intrării tinerilor pe piața muncii.  

Se constată că în microregiune există  forță de muncă latentă, care poate 

fi activată cel puţin parțial, pe piața muncii prin măsuri de ocupare. 
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Structura pe sectoare economice a forței de muncă a suferit modificări 

semnificative, principalele direcții de dezvoltare fiind reprezentate de sectorul 

serviciilor și al construcțiilor.  

Față de anii anteriori ponderea populației ocupate în sectorul serviciilor a 

crescut simțitor, scăderi notabile înregistrându-se în ce privește ponderea 

populației ocupate în industrie. 

În ceea ce privește forța de muncă salariată la nivelul microregiunii Alba 

de Jos, menționăm faptul că în ultimii 5 ani numărul mediu al salariaților din 

microregiune a scăzut, ajungând la 9.167 persoane în anul 2012, faţă de 13.648 

în anul 2008. 

Localitati 

Ani 

Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

UM: Numar persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

TOTAL județ 91854 83830 74577 73983 77467 

MUNICIPIUL AIUD 7552 6192 5422 5464 5607 

ORAS OCNA MURES 3172 2777 2301 1963 1447 

ORAS TEIUS 1523 1383 952 866 884 

FARAU 63 70 60 55 62 

HOPARTA 50 50 41 42 44 

LIVEZILE 45 54 56 55 57 

LOPADEA NOUA 101 81 76 70 145 

LUNCA MURESULUI 86 86 74 70 107 

MIRASLAU 260 113 66 62 101 

NOSLAC 74 105 75 64 67 

PONOR 39 40 38 31 34 

RADESTI 62 104 79 69 64 

RAMET 96 56 53 49 45 

RAMETEA 103 97 90 95 79 

STREMT 125 105 78 67 96 

UNIREA 297 317 255 227 328 

Total ADI 13648 11630 9716 9249 9167 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

În același timp s-au produs mutații importante și în ce privește structura pe 

activități a forței de muncă salariate. Câteva din sectoarele economice dominante 

în trecut precum agricultura, industria și transporturile au fost afectate de reduceri 

masive ale numărului de salariați în timp ce numărul salariaților din sectorul 
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terțiar, îndeosebi în domenii precum comerțul, serviciile și administrația a crescut 

față de anii anteriori. 

 
Forța de muncă salariată în microregiunea Alba de Jos 

 

Cel mai important indicator pentru raportul dintre cererea și oferta de pe 

piața muncii este rata de ocupare. Potrivit Organizației pentru Cooperare 

Economică și Dezvoltare (OCDE) rata de ocupare este definită drept procentul 

populației angajate în muncă (ocupate) în totalul populației de vârstă activă (între 

15-64 de ani în majoritatea statelor OCDE). Acest indicator este unul mai complet 

decât rata șomajului, deoarece aceasta din urmă ia în calcul doar pe cei care își 

caută în mod activ un loc de muncă. În România, este vorba de acele persoane 

care sunt înregistrate la un birou guvernamental, pentru a-și primi ajutorul sau 

indemnizația de șomaj. Ceilalți, dacă nu se înregistrează, nu există ca șomeri și 

nu sunt luați în calcul în stabilirea ratei șomajului. 

 

Rata de ocupare a populației 

RATA DE 

OCUPARE 

% 

 

UE 

 

ROMÂNIA 

REGIUNEA 

CENTRU 

MICROREGIUNEA 

ALBA DE JOS 

Total 64,6 60,6 43,7 68,28 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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 Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul exprimat 

procentual, dintre populația ocupată civilă și resursele de muncă. 

 Populația ocupată civilă cuprinde potrivit metodologiei balanței forței de 

muncă, toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit, pe care o 

exercită în mod obișnuit în una din activitățile economiei naționale, fiind încadrate 

într-o actovitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în 

mod independent(pe cont propriu ), în scopul obținerii unor venituri sub formă de 

de salarii, plată în natură, etc. 

Veniturile salariale aferente majorității populației ocupate sunt modeste. 

Demotivația remunerativă și de ascensiune profesională generează un flux 

migrator ascendent al forței de muncă calificate în localități mai mari și în 

străinătate.  

  

Şomajul 

Rata șomajului la nivelul microregiunii Alba de Jos la sfârșitul anului 2013 

se prezintă astfel: 

  

Localitatea 
Rata somajului la 

31.12.2013 

MUNICIPIUL AIUD 13.1 

ORAS OCNA MURES 14.9 

FARAU 15.1 

HOPARTA 2.9 

LIVEZILE 7.1 

LOPADEA NOUA 13.3 

LUNCA MURESULUI 18.5 

MIRASLAU 12.8 

NOSLAC 10.5 

PONOR 1.7 

RADESTI 18.2 

RIMETEA 20.2 

RIMET 12.0 

STREMT 4.1 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 57 

Localitatea 
Rata somajului la 

31.12.2013 

ORAS TEIUS 6.4 

UNIREA 12.0 

Microregiunea Alba de Jos 11.43 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

De remarcat este faptul că ponderea șomerilor neindemnizați este în 

continuă creștere. 

Disponibilizările din industriile aflate în declin constituie și în prezent o 

problemă importantă, localitățile cele mai afectate fiind Municipiul Aiud și orașul 

Ocna Mureș a căror economie s-a axat în trecut pe industria metalurgică, 

respectiv industria chimică – fiind definite ca orașe monoindustriale. 

O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor disponibilizate care în 

prezent își găsesc mai greu un loc de muncă potrivit. Datorită restructurărilor în 

plan economic, la nivelul microregiunii activitățile industriale s-au redus 

considerabil, în foarte multe cazuri acestea închizându-se definitiv. În urma 

procesului de restructurare economică, care a avut ca efect negativ creșterea 

foarte mare a numărului de șomeri, forța de muncă calificată în anumite domenii 

(ex. industria metalurgică, chimică) trebuie să se adapteze pentru desfășurarea 

de noi activități economice (ex. turism, servicii, etc.). În acest sens, este  

necesară sprijinirea acestor persoane prin acces la programe de reconversie 

profesională, calificare și recalificare, programe corelate cu cerințele actuale 

privind piața forței de muncă în aceste localități, ținându-se permanent cont atât 

de cerere cât și de oferta. De asemenea, este nevoie de încurajarea și sprijinirea 

atât a programelor și proiectelor prin care se creează noi locuri de muncă, cât și 

a celor care oferă instruire, consiliere în cariere, evaluare, mentorat și care au o 

contribuție însemnată în dobândirea de noi competențe sau creșterea calității 

acestora. 

O mare parte a agenților economici realizează propriile programe de 

calificare a personalului dar crearea unor rețele de pregătire și perfecționare 

poate constitui o oportunitate pentru microregiune. Astfel, oferta educațională a 

instituțiilor de învățământ din microregiune ar trebui adaptată cerințelor pieței 

muncii. 
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Efectele pe termen mediu și lung ale unui potențial de forță de muncă slab 

calificată poate constitui o atractivitate a microregiunii doar pentru investitorii care 

doresc să valorifice forța de muncă ieftină. 

O altă prioritate la nivelul microregiunii în domeniul creșterii ocupării o 

reprezintă promovarea culturii antreprenoriale, încurajarea și susținerea 

persoanelor în a dezvolta afaceri pe cont propriu, care prin activitățile acestora să 

contribuie la dezvoltarea și diversificarea mediului economic local, județean sau 

regional. 

Una dintre cele mai mari provocări la nivelul României și implicit și la 

nivelul microregiunii Alba de Jos  este identificarea soluțiilor pentru creșterea 

ocupării, a participării pe piața forței de muncă, dar și creșterea calității resurselor 

umane ce alcătuiesc forța de muncă. 

Aceste aspecte impun strategic, la nivelul microregiunii, crearea de locuri 

de muncă bine remunerate, în paralel cu investiții consistente în dezvoltarea 

profesională, creşterea adaptabilităţii și flexibilităţii capitalului uman.  
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2.3.1 Analiza SWOT – Piața muncii și forța de muncă 
 

PUNCTE TARI 

 

- Forţă de muncă ieftină  și 

calificată; 

- Disponibilitatea la muncă în 

condiții de motivare; 

- Număr mare de unități școlare în 

învățământul licel; 

- Imobile clădiri  disponibile pentru 

desfășurarea activităților de 

reconversie a forței de muncă; 

- Localizarea regiunii în apropierea 

centrelor universitare; 

- Nuclee de specialiști în domeniul 

proiectelor cu finanțare 

internațională; 

- Forță de muncă bine pregătită și 

calificată în domenii tradiționale, 

care permit continuarea și 

întărirea tradițiilor locale- Ex. viti – 

vinificație, prelucarea laptelui, 

floricultura, prelucrarea lemnului; 

PUNCTE SLABE 

 

- Locuri de muncă insuficiente şi 

venituri salariale modeste 

pentru majoritatea populaţiei 

ocupate; 

- Localități monoindustriale 

afectate de restructurarea 

economică – nivel al  şomajului 

ridicat, șomaj de lungă durată; 

- Dificultăţi de 

integrare/reintegrare socio-

profesională a şomerilor 

rezultaţi în urma restructurării 

industriale; 

- Decalaj între pregătirea oferită 

de rețeaua școlară şi cerinţele 

pieţei muncii; 

- Nivel scăzut al abilităților 

antreprenoriale; 

- Nivel scăzut al investiţiilor în 

capitalul uman şi în creşterea 

adaptabilităţii forţei de muncă, 

în special în firmele private 

- Cultură antreprenorială limitată 

- Adaptarea dificilă a populației 

mature și varstince la 

schimbările și provocările 

actuale; 

-  Demotivaţia remunerativă şi de 

ascensiune profesională 
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generează un flux migrator 

ascendent al forţei de muncă 

calificate în localităţi mai mari şi 

în străinătate (în special a 

tinerilor); 

- Lipsa centrelor de consiliere; 

OPORTUNITĂŢI 

 

- Valorificarea Fondurilor  alocate 

de UE pentru dezvoltarea 

resurselor umane, pe baza 

experienței dobândite până îm 

prezent; 

- crearea unei rețele de pregătire și 

perfecționare a forței de muncă; 

- adaptarea ofertei educaționale a 

instituțiilor de învățământ din 

microregiune cerințelor pieței 

muncii. 

- Existența unor reglementări ce 

acordă facilități angajatorilor care 

creează noi lociuri de muncă 

pentru șomeri și tineri absolvenți; 

- Acordarea facilităților locale 

pentru investitorii ce creează 

peste două zeci de locuri de 

muncă; 

AMENINŢĂRI 

 

- tendința de îmbătrânire a 

populației. 

- Demotivaţia remunerativă şi de 

ascensiune profesională 

generează un flux migrator 

ascendent al forţei de muncă 

calificate în localităţi mai mari şi 

în străinătate (în special a 

tinerilor); 

- Creșterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative 

asupra pieței muncii și 

economiei locale; 

- Accentuarea fenomenului de 

migrație a forței de muncă; 
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     2.4 Agricultura și Silvicultura 
 

  2.4.1  Agricultura  
  

Agricultura, împreună cu celelalte sectoare de activitate, contribuie la 

dezvoltarea economică a zonei, condiţiile  naturale şi climatice variate existente 

oferind posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe. Un rol important în 

acest  sector economic îl deţine producţia vegetală şi zootehnia.   

 În microregiunea studiată, suprafaţa terenului agricol însumează 

72.269,25 ha,  reprezentând 67,27% din suprafaţa totală a acesteia şi 19,63% din 

suprafaţa agricolă a judeţului Alba. Din totatul suprafeţei agricole 57.357,66 ha 

reprezintă suprafaţa agricolă utilizată (79,37%), iar 6.628,79 ha reprezintă 

suprafaţa agricolă neutilizată (9,17%), restul fiind suprafețe împădurite (8,60%), 

suprafețe ocupate cu clădiri, curți, drumuri, etc (2,86%) și suprafețe ocupate de 

heleștee, iazuri, bălți (0,01%). Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de 

Statistică Alba, după Recensământul General Agricol efectuat în anul 2010, 

situaţia terenurilor pe fiecare unitate administrativ teritorială asociată este 

prezentată în Tabelul: Suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi 

alte suprafeţe (hectare), pe categorii de folosinţă, pe localităţi (sursa: INS 

Romania) 

Suprafața agricolă utilizată (ha)

Total județ 
Alba, 

269945.09

Alba de Jos, 
57357.7
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Tabel: Suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe (hectare), pe categorii de 
folosinţă, pe localităţi 

 

 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Nr. 
Crt. 

Municipii, orașe și 
comune 

Suprafața agricolă utilizată 

Suprafața 
agricolă 

neutilizată 

Suprafața 
împădurită 

din care: Suprafețe 
ocupate cu 

clădiri, 
curți, 

drumuri, 
cariere etc. 

Heleștee
, iazuri, 

bălți 

Suprafața 
totală a 

exploatației 
agricole 

Teren 
arabil 

Grădini 
familiale 

Pășuni și 
fânețe 

Culturi 
continue 

TOTAL crânguri în 
sistem de 
rotație pe 

termen 
scurt 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 AIUD 2864.91 127.57 1719.37 375.19 5087.04 1015.03 2433.66 1755.07 153.08 1.86 8690.67 
2 OCNA MURES 2777.34 139.05 1576.21 54.12 4546.72 195.21 271.10 - 130.61 - 5143.64 
3 TEIUS 2407.63 102.34 1139.06 49.40 3698.43 129.78 4.41 - 148.76 - 3981.38 
4 FARAU 1809.38 43.58 1342.05 49.31 3244.32 811.82 246.71 - 82.76 - 4385.61 
5 HOPARTA 1575.94 52.09 2106.89 36.64 3771.56 830.25 3.76 1.00 56.62 - 4662.19 
6 LIVEZILE 340.41 9.56 2070.39 15.88 2436.24 416.76 551.85 - 738.89 0.84 4144.58 
7 LOPADEA NOUA 2995.83 74.24 2630.77 229.04 5929.88 1068.34 13.28 - 71.16 - 7082.66 
8 LUNCA MURESULUI 2037.64 38.98 556.28 1.71 2634.61 8.58 0.92 - 50.45 - 2694.56 
9 MIRASLAU 1168.04 30.48 1013.30 61.60 2273.42 554.17 734.19 - 119.86 - 3681.64 
10 NOSLAC 2143.17 55.56 1180.61 8.03 3387.37 19.53 174.62 - 59.46 - 3640.98 
11 PONOR 201.68 10.01 3008.60 0.62 3220.91 216.62 231.71 - 15.27 - 3684.51 
12 RADESTI 1423.52 39.27 916.57 47.97 2427.33 278.77 39.22 0.03 35.11 - 2780.43 
13 RAMET 61.95 10.26 1611.04 0.06 1683.31 624.06 1.85 - 27.49 - 2336.71 
14 RAMETEA 579.41 38.73 1931.29 32.62 2582.05 57.65 91.11 - 28.84 0.10 2759.75 
15 STREMT 1847.14 32.15 1391.06 84.02 3354.37 270.74 1328.15 - 268.68 1.57 5223.51 
16 UNIREA 2948.28 107.55 3972.50 51.77 7080.10 131.48 85.40 - 79.45 - 7376.43 

17 
Total ADI Alba de 
Jos 

27182.27 911.42 28165.99 1097.98 57357.66 6628.79 6211.94 1756.1 2066.49 4.37 72269.25 

18 Total Județul Alba 102320.87 3548.41 158463.15 5612.66 269945.09 22669.46 66368.58 1758.55 8978.79 208.90 368170.82 
19 % ADI din total județ 26.57% 25.69% 17.77% 19.56% 21.25% 29.24% 9.36% 99.86% 23.02% 2.09% 19.63% 
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Ca ramură economică, agricultura, la nivelul microregiunii are o pondere 

substanţială, fiind bine reprezentată prin numărul mare de gospodării ale 

populaţiei care desfăşoară activităţi agricole, precum şi de societăţi comerciale 

viticole şi pomicole.   

Agricultura este o activitate principală a locuitorilor, în special în mediu  

rural, fiind favorizată de terenurile fertile ce se regăsesc în zonă şi condiţiile de 

climă care permit cultivarea cerealelor, legumelor, plantelor tehnice şi furajelor. 

Aceste tipuri de soluri sunt favorabile pentru cultura grâului, porumbului, ovăzului, 

secarei, trifoiului, legumelor, plantelor tehnice, cartofului, sfeclei de zahăr, florii - 

Suprafața exploatației agricole pe 

categorii de folosință (ha)

2066.49

6211.94
4.37

1097.98

6628.79

27182.27

911.4228165.99

Teren arabil

Grădini familiale

Pășuni și fânețe

Culturi continue

Suprafața agricolă neutilizată

Heleștee, iazuri, bălți

Suprafața împădurită

Suprafețe ocupate cu clădiri, curți, drumuri, cariere etc.
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soarelui. Astfel se identifică o preponderenţă a culturilor de cereale, porumb, a 

plantelor tehnice, legumelor, a viţei de vie şi pomilor fructiferi. De asemenea, este 

recunoscut nivelul pregătirii şi cunoştinţelor agricole aferente populaţiei adulte şi 

vârstnice ocupate în domeniu.  

Conform datelor furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Alba, 

după Recensământul General Agricol efectuat în anul 2010, situaţia  suprafeţelor 

de teren  pe categorii de culturi este prezentată în tabelele ”Suprafaţa cultivată 

(hectare) cu cereale pentru boabe a suprafeţei agricole utilizate, pe localități”,   

”Suprafaţa cultivată (hectare) cu plante industriale a suprafeţei agricole utilizate, 

pe localităţi”, ”Suprafaţa cultivată (hectare) cu plante de nutreţ recoltate verzi a 

suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi”. 
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Tabel: Suprafaţa cultivată (hectare) cu cereale pentru boabe a suprafeţei agricole utilizate, pe localități 

 
 

 
Notă: Au fost înregistrate şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă. 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Nr. 
Crt. 

Municipii, Orașe și 
Comune 

Grâu comun 
și grâu spelt 

Grâu 
dur Secară Orz și 

orzoaică Ovăz Porumb Sorg Orez 

Alte 
cereale 
pentru 
boabe 

Total 

1 AIUD 447.06 - 3.00 144.75 25.69 1245.67 - - 31.25 1897.42 
2 OCNA-MURES 806.22 - - 186.24 8.27 1482.16 - - 2.74 2485.63 
3 TEIUS 324.65 - - 63.63 33.23 1383.22 - - 26.01 1830.74 
4 FARAU 234.68 - - 112.84 55.92 760.90 - - 1.74 1166.08 
5 HOPARTA 140.69 - - 24.04 13.28 656.82 - - - 834.83 
6 LIVEZILE 57.30 - - 15.09 1.29 77.34 - - - 151.02 
7 LOPADEA-NOUA 302.51 - - 144.51 55.52 879.61 - - 2.52 1384.67 
8 LUNCA-MURESULUI 463.29 - 5.61 148.27 18.46 967.72 - - 7.20 1610.55 
9 MIRASLAU 72.82 - - 25.01 4.02 604.12 - - 10.67 716.64 
10 NOSLAC 474.64 - 0.33 28.84 1.90 1098.54 - - 5.44 1609.69 
11 PONOR 1.99 - - 1.49 1.30 7.73 - - - 12.51 
12 RADESTI 179.27 - 2.21 75.81 11.29 655.25 - - 5.35 929.18 
13 RAMET 4.14 - - 0.28 - 12.29 - - - 16.71 
14 RAMETEA 93.64 - - 37.16 4.69 96.54 - - 0.73 232.76 
15 STREMT 266.43 - 2.05 70.00 39.75 894.82 - - - 1273.05 
16 UNIREA 271.28 - - 97.52 26.80 1356.10 0.20 - - 1751.90 
17 Total ADI Alba de Jos 4140.61 - 13.2 1175.48 301.41 12178.83 0.2 - 93.65 17903.38 
18 Total Județul Alba 18101.10 0.34 132.39 3278.81 1503.51 38715.13 19.74 - 147.31 61898.33 
19 % ADI din total județ 22.87% -  9.97% 35.85% 20.05% 31.46% 1.01% -  63.57% 28.92% 
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. Tabel: Suprafaţa cultivată (hectare) cu plante industriale a suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi 

Nr. 
Crt. 

Municipii, 
Orașe și 
Comune 

In 
pentru 
fibră 
**) 

Cânep
ă 

pentru 
fibră 
**) 

Hamei 
**) 

Tutun 
**) 

Plante oleaginoase *) 
Plante 

medicinale, 
aromatice și 

condimente *) 

Alte plante 
industriale 

TOTAL 
Floarea 
soarelui 

Rapiță Soia 
boabe 

In 
pentru 

ulei 

Alte 
culturi 

oleaginoa
se 

1 AIUD - - - 3.26 0.15 - - - - 10.16 - 13.57 
2 OCNA MURES - - - - 4.00 - - - - - - 4.00 
3 TEIUS - - - - - 52.00 - - - - - 52.00 
4 FARAU - - - 1.50 10.78 - - - - - - 12.28 
5 HOPARTA 0.03 - - - 0.42 - - - - 0.29 - 0.74 
6 LIVEZILE - - - 0.42 - - - - - - - 0.42 
7 LOPADEA 

NOUA 
- - - 9.39 4.75 - 0.70 - - - - 14.84 

8 LUNCA 
MURESULUI 

40.00 - - - 20.00 28.29 - - - - - 88.29 

9 MIRASLAU - - - 1.35 1.00 - - - - - - 2.35 
10 NOSLAC - - - 12.43 3.10 - - - - 5.23 - 20.76 
11 PONOR - - - - - - 0.20 - - - - 0.20 
12 RADESTI - - 43.00 0.50 0.70 - 0.82 - - - - 45.02 
13 RAMET - - - - - - - - - - - 0.00 
14 RAMETEA - - - 0.56 - - - - 2.65 2.71 0.15 6.07 
15 STREMT - - - - 18.34 23.25 13.00 - - - - 54.59 
16 UNIREA - - - - - 129.15 - - - - - 129.15 
17 Total ADI  

Alba de Jos 
40.03 0 43 29.41 63.24 232.69 14.72 0 2.65 18.39 0.15 444.28 

18 Total  
Județul Alba 

115.03 0.3 43 196.13 1323.2 1744.1 196.08 0 151.59 567.08 2.73 4339.24 

19 % ADI din total 
județ 

34.80% 0.00% 100.00% 15.00% 4.78% 13.34% 7.51%   1.75% 3.24% 5.49% 10.24% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

*) Au fost înregistrate şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă. 

**) Nu au fost înregistrate şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă. 
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Tabel: Suprafaţa cultivată (hectare) cu plante de nutreţ recoltate 

verzi a suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi 
 

Nr. 
Crt. 

Municipii, orașe și 
comune 

Anuale 
pentru 
fân și 
masă 
verde 

Porumb 
verde 

Leguminoase 
pentru nutreț 

(lucernă, 
trifoi, 

măzăriche și 
alte perene) 

Alte 
plante 
pentru 
nutreț 

Total 

1 AIUD 22.57 181.85 296.58 34.41 535.41 
2 OCNA-MURES 41.64 10.00 99.30 22.29 173.23 
3 TEIUS 1.40 - 92.92 4.90 99.22 
4 FARAU 9.29 43.48 418.67 20.96 492.40 
5 HOPARTA 54.68 - 199.33 - 254.01 
6 LIVEZILE - - 22.89 0.01 22.90 
7 LOPADEA-NOUA 109.83 101.33 363.46 2.51 577.13 
8 LUNCA-MURESULUI 40.00 8.50 127.33 - 175.83 
9 MIRASLAU - 21.50 224.81 3.35 249.66 
10 NOSLAC 1.82 - 106.21 1.63 109.66 
11 PONOR 0.35 - 27.33 0.59 28.27 
12 RADESTI 13.00 7.99 275.39 28.15 324.53 
13 RAMET - - 1.52 - 1.52 
14 RAMETEA 17.90 - 248.52 6.80 273.22 
15 STREMT 2.00 1.41 117.62 2.93 123.96 
16 UNIREA 9.07 71.64 284.57 67.64 432.92 
17 Total ADI Alba de Jos 323.55 447.7 2906.45 196.17 3873.87 
18 Total Județul Alba 1298.77 1133.13 9103.46 630.08 12165.44 
19 % ADI din total județ 24.91% 39.51% 31.93% 31.13% 31.84% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
Notă: Nu au fost înregistrate şi suprafeţele utilizate pentru producţia de sămânţă. 

 

 
 În ce priveşte producţia de plante aceasta este majoritar privată fiind 

concentrată în ferme agricole de subzistenţă, producţia obţinută fiind destinată 

consumului familial şi ocazional comercializării.  

 Localităţile din cadrul microregiunii care sunt străbătute de râul Mureş  

sunt cunoscute ca fiind zone favorabile pentru culturi de cereale, şi legume 

beneficiind de condiţii optime pentru cultivarea acestora.  

Existenţa  terenurilor fertile şi a posibilităţilor de irigare, a permis ca pe 

scară largă să se practice o agricultură specifică, respectiv: legumicultură, cultura 

grâului, orzoaică, ovăzul.  

Terenurile de pe Valea  Mureşului sunt cunoscute pentru fertilitatea lor, 

fiind propice pentru cultivarea legumelor. Astfel în lunca râului Mureş, în zonele 

Aiud – Rădeşti - Lunca Mureşului sunt amplasate amenajări de irigaţii, formate 
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din pompe, canale, conducte care sunt folosite pentru a preleva sau a transporta 

apa în vederea distribuirii acesteia pentru irigarea suprafeţele de teren, destinate 

cultivării legumelor.  

În  unele gospodării din cadrul microregiunii se cultivă  pe suprafeţe mari 

legume şi zarzavaturi care sunt  comercializate  în oraşele Teiuş şi Ocna Mureş 

şi în Municipiul Aiud, îndeosebi salată şi spanac vinete şi ardei, tomate,  această 

activitate fiind principala sursă de venit pentru locuitorii din zonă rurală, prin 

valorificarea produselor obţinute în  gospodăriile individuale.  

 Produsele agricole sunt comercializate  de regulă în pieţele organizate din 

localităţile urbane, care au o capacitate limitată, fapt ce duce la o comercializare 

redusă a acestora, în raport cu potenţialul de producţie. 

Având în vedere că prin aderarea României la Uniunea Europeană 

comercializarea produselor agricole, în pieţe trebuie să se desfăşoare în 

conformitate cu standardele europene, este necesară crearea cadrului 

instituțional adecvat depozitării și  comercializării  legumelor şi fructelor de către 

producători atât individul cât și în forme  organizate.    

În legislaţia ţării noastre, aceste standarde obligatorii au fost transpuse de 

către Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), iar conformitatea privind  

standardele de comercializare este efectuată de către Inspecţia de Stat pentru 

Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.  

 Astfel, toate legumele şi fructele care sunt comercializate în pieţe 

agroalimentare trebuie să fie ambalate să poarte etichete pe care vor fi 

menţionate următoarele elemente: numele producătorului, specia, clasa de 

calitate şi cantitatea netă a produsului. 

 După cum se poate observa din datele prezentate mai sus, agricultura 

reprezintă, mai ales în mediul rural, activitatea de bază a locuitorilor, fiind 

considerată principala sursa de venit a acestora, motiv pentru care este necesară 

asigurarea condiţiilor optime de depozitare, expunere şi comercializare a  

produselor în conformitate cu standardele europene. Astfel, se conturează  

nevoia dezvoltării/ construirii unor depozite de gross pentru legume şi fructe, 

localizarea acestora și stabilirea numărului de locații destinate acestui tip de 

investiții realizându-se în  funcție de zonele și suprafețele cultivate.  
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În zona montană agricultura reprezintă principala activitate a locuitorilor, 

fiind practicată în cea mai mare parte pe suprafeţe mici,  suprafaţele arabile din 

această zonă fiind cultivate cu porumb, grâu, orz şi ovăz şi cartof. 

  Suprafaţă ocupată de păşuni şi fâneţe reprezintă 38,97% din suprafaţa 

agricolă  a microregiunii. Cele mai insemnate  suprafeţe  ocupate de păşuni  se 

regăsec la nivelul unităţilor administrative teritoriale din zona montană, 

reprezentând 35,55% din totalul suprafeţelor ocupate de păşuni din cadrul 

microregiunii.  

 

Pășuni și fânețe
28165.99

158463.15

Total județul Alba

Alba de Jos

 

Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe 

cale naturală sau regenerată prin însămânţare, destinate păşunatului 

animalelor.(INS) 

Fâneţele reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe 

cale naturală sau regenerată prin însămânţare, destinate recoltării pentru 

obţinerea de fân. (INS) 

  Din datele comunicate de Direcţia Regională de Statistică Alba, după 

Recensământul General Agricol efectuat în anul 2010, situaţia  suprafeţelor de 

teren  pe categorii de culturi de păşuni şi fâneţe se prezintă astfel: 

  

Nr. 
crt. 

Municipii, orașe și 
comune 

Pășuni și 
fânețe 

0 1 2 
1 AIUD 1719.37 

2 OCNA MURES 1576.21 
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Nr. 
crt. 

Municipii, orașe și 
comune 

Pășuni și 
fânețe 

3 TEIUS 1139.06 

4 FARAU 1342.05 

5 HOPARTA 2106.89 

6 LIVEZILE 2070.39 

7 LOPADEA NOUA 2630.77 

8 LUNCA MURESULUI 556.28 

9 MIRASLAU 1013.30 

10 NOSLAC 1180.61 

11 PONOR 3008.60 

12 RADESTI 916.57 

13 RAMET 1611.04 

14 RAMETEA 1931.29 

15 STREMT 1391.06 

16 UNIREA 3972.50 

17 Total ADI Alba de Jos 28165.99 

18 Total Județul Alba 158463.15 

19 % ADI din total județ 17.77% 

   Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 Potenţialul agricol al microregiunii este important, pretându-se unei game 

variate de culturi agricole, reflectat şi de ponderea mare a suprafeţelor de teren 

cultivate cu pomi fructiferi, arbuşti ornamentali şi viţă de vie. Astfel, în cadrul  

microregiunii se produc şi se comercializează în principal puieţi de pomi fructiferi 

certificaţi, arbuşti ornamentali, trandafiri şi viţă de vie. 

În acest sector se remarcă Municipiul Aiud,  Comuna Lopadea Nouă, fiind 

recunoscute pentru numărul mare de producători individuali de trandafiri, pomi 

fructiferi, arbuşti ornamentali şi viţă de vie. 

În anul 2010 în localitatea Ciumbrud a fost înfiinţată Asociaţia Amicii 

Rozelor, asociaţie care deţine un număr de 21 de membrii, având ca scop 

principal informarea membrilor despre metodele de cultivare, înmulţire şi 

îngrijirea  trandafirilor, a arbuştilor ornamentali, promovarea soiurilor locale de 

trandafiri, arbuşti ornamentali şi pomi fructiferi. 

În fiecare an la sfârşitul lunii iunie are loc Festivalul Ziua Rozelor, festival 

organizat de către cu sprijinul autorităţilor locale, judeţene, Grupul Şcolar Agricol 

„Alexandru Borza” Ciumbrud, Asociaţia Amicii Rozelor, producătorii din Ciumbrud 

şi Asociaţia Agricolă Alba Alfroda.  

Cultivarea plantelor ornamentale prezintă o mare valoarea economică 

pentru producătorii din zonă iar comercializarea produselor evidenţiate mai sus, 

este principala sursă de venit pentru aceştia. 
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Microregiunea este recunoscută prin potenţialul său viti-vinicol şi pentru 

calitatea vinurilor locale, premiate la concursuri naționale și internașionale. Acest  

fapt este confirmat şi de Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi 

alte Produse Vitivinicole.  

 La nivelul judeţului Alba din suprafaţa agricolă a acestuia, viile şi 

pepinierele viticole reprezintă 1,07% din suprafaţa agricolă, iar pepinierele 

pomicole şi livezile reprezintă 0,46%, iar o mare parte din această suprafaţă se 

regăseşte pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud.  

Tradiţia cultivării viţei - de vie datează de sute de ani şi a reprezentat 

pentru locuitorii din zonă o sursă principală de venit.  

Zonă viticolă din această microregiune denumită „Podgoria Aiud”, întinsă 

pe raza municipiului Aiud, localitatea Ciumbrud şi în comunele Rădeşti, Lopadea 

Nouă, Hopîrta, Fărău, Mirăslău, Ocna Mureş, Livezile, se remarcă prin vinurile 

tradiţionale produse de o calitate deosebită.  

Localităţile Ciumbrud şi Sîncrai, componente ale municipiului Aiud, sunt 

recunoscute ca fiind principalele zone în care se regăsesc plantaţii viticole. 

La nivelul anului 2005 prin Hotărârea nr. 5 a Consiliului Local, Municipiul 

Aiud a fost declarat oraş al vinului. Implicarea autorităţii locale  vine  în sprijinul 

locuitorilor în vederea desfăşurării în condiţii optime a activității din acest sector 

agricol, prin cultivarea suprafeţei de viţă de vie şi comercializarea vinului.    

La iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, în anul 2007 a fost înfiinţată 

Asociaţia Ţara Vinului având ca scop promovarea turismului la nivelului judeţului 

Alba.  Obiectivele principale ale asociaţiei sunt promovarea producţiei vinului de 

calitate, dezvoltarea turismului rural şi al vinului, păstrarea regiunilor vitivinicole, 

extinderea pieţei şi a cererilor pentru vinurile de calitate tradiţionale, locale. 

Calitatea vinurilor produse în această zonă este asigurată de clima şi solul 

regiunii, condiţiile naturale întâlnite sunt favorabile cultivării viţei – de – vie.  

Relieful se impune prin cele două tipuri distincte morfogenetice: dealurile 

cu coamele şi versanţii lor, ca forme predominant sculptate şi culoarele 

drepresionare ale Mureşului  ca forme predominant de acumulare. Dealurile şi 

colinele constituie forma dominată în aria de podgorie şi pe versanţii lor se 

regăsesc majoritatea trupurilor viticole. 

Solurile cu utilizare viticole se împart în două clase: argiluvisoluri şi 

molisoluri cernoziomice.  
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Argiluvisolurile sunt dominante în  etajul deluros al pădurilor de foioase, de 

o parte şi de alta a Culoarului Mureşului şi sunt reprezentate prin diverse tipuri de 

soluri brune,  în  timp ce molisolurile cernoziomice, sunt întâlnite pe terasele 

mijlocii, din  culoarului Mureşului.   

Aceste soluri dispun de proprietăţi corespunzătoare pentru cultivarea viţei 

–de –vie.  

Soiuri precum Sauvignon Blanc, Feteasca Regala, Riesling, Muscat 

Ottonel, Gewurztraminer (Traminer), Chardonnay şi Pinot Gris, Furmint, 

Neubuger  sunt cultivate cu succes în această zonă  şi oferă în fiecare an o 

recoltă  valoroasă de vinuri. 

Brandul vinurilor produse în cadrul microregiunii poate promova întreaga 

microregiune, aducând un plus de atractivitate și  valoare economică.  

În sprijinirea producătorilor de vinuri din cadrul microregiunii se poate  veni 

prin promovarea soiurilor de  vinuri autohtone în cadrul unor  evenimente, târguri, 

concursuri sau expoziţii, campanii de informare, promovare la locurile  de 

desfacere, evidențierea avantajelor produselor raportat la calitate, siguranţă 

alimentară şi respectarea mediului.  

Raportat la condiţiile climatice, de relief și de sol din cadrul microregiunii 

sunt satisfăcute cerinţele necesare pentru obţinerea unor vinuri de calitate 

superioară, astfel încât dezvoltarea acestei activități va conduce la creștere 

economică în microregiune. 

Alături de  producţia vegetală, creşterea animalelor este o activitate cu  

rol important pentru locuitorii din cadrul microregiunii, acestea asigurând 

produsele alimentare necesare consumului propriu sau sursa principală de venit 

ca urmare a comercializării lor. Îmbinându- se cu producţia vegetală, creşterea 

animalelor contribuie la dezvoltarea întregului sector agricol, la mărirea 

productivităţii muncii şi a eficienţei economice, având contribuţie atât directă, cât 

şi indirectă la dezvoltarea sectorului agricol. 

La nivelul crescătorilor de animale din microregiune s-a constatat o 

capacitate scăzută de asociere şi valorificare comună a resurselor animale  şi 

financiare în acest domeniu.  

Conform datelor furnizate de către Direcţia Regională de Statistică Alba, 

după Recensământul General Agricol efectuat în anul 2010, situaţia  efectivelor 
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de animale  pe categorii se prezintă în tabelul Efective de animale (capete) / 

Familii de albine (număr), pe specii, pe localităţi. 

În cadrul unor unităţi administrativ teritoriale au fost înfiinţate asociaţii ale 

crescătorilor de animale, cu rol în sprijinirea activităţilor de creştere a animalelor 

şi promovarea producătorilor locali. 

În zona montană se află cele mai însemnate suprafeţe de păşuni şi fâneţe, 

iar prin varietatea şi abundenţa covorului ierbos care le acoperă, acestea 

reprezintă un mare potenţial pentru dezvoltarea zootehniei în această zonă. 

În această zonă din microregiune, creşterea animalelor (vaci, oi, capre) 

pentru lapte si într-o mică măsură pentru carne este principala sursă de venit a 

locuitorilor. Datorită lipsei condiţiilor necesare desfacerii acestor produse 

agricole, în zona montană, numărul animalelor a scăzut. Reducerea numărului de 

animale a dus la scăderea calităţii păşunilor şi fâneţelor, datorită  lipsei lucrărilor 

de întreţinere a acestora.  
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Tabel: Efective de animale (capete) / Familii de albine (număr), pe specii, pe localităţi 

 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Nr. 
Crt. 

Municipii, Orașe și 
Comune 

Specii de animale 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Măgari și 
catâri 

Iepuri de 
casă 

Familii de 
albine 

1 AIUD 1389 3779 395 2406 32489 145 3 492 2594 

2 OCNA-MURES 609 3506 113 2846 47619 90 1 362 570 

3 TEIUS 362 2323 48 2568 24374 82 - 130 787 

4 FARAU 980 15053 204 1970 14826 151 28 45 598 

5 HOPARTA 494 5333 370 1032 11654 83 - 128 166 

6 LIVEZILE 295 629 418 591 7425 39 1 118 164 

7 LOPADEA-NOUA 760 3632 12 1921 20096 110 1 284 1327 

8 LUNCA-MURESULUI 495 2486 119 1329 144471 60 3 284 112 

9 MIRASLAU 896 2780 796 1595 12299 78 5 125 41 

10 NOSLAC 260 2930 287 1234 21597 87 - 112 47 

11 PONOR 1498 946 28 510 4182 43 - - 64 

12 RADESTI 320 2668 13 1542 11672 65 - 200 35 

13 RAMET 722 236 3 159 1865 15 - 3 68 

14 RAMETEA 277 1487 455 484 5476 41 6 77 12 

15 STREMT 384 3026 21 1406 14808 117 5 120 1050 

16 UNIREA 940 9153 686 1691 21441 136 4 185 695 

17 Total ADI Alba de Jos 10681 59967 3968 23284 396294 1342 57 2665 8330 

18 Total Județul Alba 62399 300314 14651 100687 2049377 8783 428 7589 46020 

19 % ADI din total județ 17.12% 19.97% 27.08% 23.13% 19.34% 15.28% 13.32% 35.12% 18.10% 
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Astfel, zootehnia poate constitui, pentru aceste unităţi administrativ 

teritoriale o oportunitate  economică, datorită resurselor naturale pe care le deţin.  

Zootehnia reprezintă o ramură principală a agriculturii, care implică  

activitatea de creştere, ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor. Această 

activitate se realizează în exploataţii zootehnice, asociaţii şi crescătorii de 

animale. Calitatea de crescător de animale, precum şi de membru al unei 

asociaţii profesionale de profil dă drept de preemţiune la obţinerea de licenţe, cu 

sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea valorificării la 

export a animalelor şi a produselor de origine animalieră. 

Accesul dificil la pieţele de desfacere și de procesare a produselor agricole 

din zona montană, influenţează creșterea costurilor de transport precum şi 

implicit costurile finale ale produselor procesate. Distanţele mari şi calitatea slabă 

a infrastructurii de transport dar şi lipsa  concentrării ofertei, conduce la o slaba  

valorificarea a produselor din această zonă.  

Un obiectiv de bază în dezvoltarea acestei zone din cadru microregiunii 

este organizarea producătorilor în asociaţii cu capacităţi  proprii de transformare 

şi comercializare a  produselor şi de  sporire a veniturilor acestora.   

Prin dezvoltarea unor  centre de colectare a laptelui şi procesare, a cărnii 

a fructelor de pădure  se poate veni în sprijinul locuitorilor, acesta putând deveni 

un obiectiv avantajos pe termen lung în vederea dezvoltării potenţialului agricol în 

această zonă a microregiunii.  

 

PARCUL DE TRACTOARE ŞI MASINI AGRICOLE  

Conform datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică Alba, după 

Recensământul General Agricol efectuat în anul 2010, situaţia maşinilor şi 

echipamentelor agricole în proprietate, după tipul de maşini şi echipamente 

agricole utilizate,  pe fiecare unitate administrativ teritorială asociată se prezintă 

în tabelul Maşini şi echipamente agricole în proprietate (număr), după tipul de 

maşini şi echipamente agricole utilizate, pe localităţi. 
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Tabel: Maşini şi echipamente agricole în proprietate (număr),  

după tipul de maşini şi echipamente agricole utilizate, pe localităţi 
 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Nr. 
Crt. 

Municipii, 
Oraşe şi Comune 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 AIUD 166 67 143 31 27 69 62 32 70 22 7 26 74 

2 OCNA MURES 73 11 61 10 8 21 34 11 18 10 2 14 21 

3 TEIUS 72 2 63 12 14 34 32 13 28 15 3 5 10 

4 FARAU 95 5 91 7 17 47 18 9 18 5 2 22 65 

5 HOPARTA 49 5 47 2 7 34 23 8 13 4 1 13 13 

6 LIVEZILE 30 1 30 - 3 25 2 1 3 3 - 2 - 

7 LOPADEA NOUA 129 11 127 17 18 72 61 20 37 17 6 14 11 

8 LUNCA MURESULUI 61 2 48 11 11 29 22 11 15 4 5 8 18 

9 MIRASLAU 70 7 59 7 6 37 20 12 20 8 1 4 31 

10 NOSLAC 28 3 22 5 4 9 8 4 5 2 - 2 6 

11 PONOR 4 - - - - - - - - - - 30 2 

12 RADESTI 65 15 58 17 13 31 31 11 29 10 5 11 48 

13 RAMET - - - - - - - - - - - - - 

14 RAMETEA 104 4 89 2 3 35 35 2 10 37 1 26 18 

15 STREMT 159 3 132 16 15 62 29 10 23 12 - 8 33 

16 UNIREA 56 7 60 5 7 44 28 8 13 6 - 14 17 

17 Total ADI Alba de Jos 1161 143 1030 142 153 549 405 152 302 155 33 199 367 
18 Total Județul Alba 4156 317 3376 547 476 1944 1619 508 972 507 91 1383 1684 

19 % ADI din total județ 27.94% 45.11% 30.51% 25.96% 32.14% 28.24% 25.02% 29.92% 31.07% 30.57% 36.26% 14.39% 21.79% 
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Agricultura Ecologică  

O oportunitate pentru locuitorii din mediul rural este agricultura ecologică, 

având în vedere cererea de produse ecologice  tot mai mare atât la nivel naţional, 

cât şi la nivel european.  

La nivel naţional agricultura ecologică constituie un sector dinamic, care în 

ultimii ani a cunoscut o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în cel 

animalier.  

Agricultura ecologică reprezintă un procedeu de a cultiva plante şi de a 

produce alimente care se deosebeşte de agricultura convenţională. Rolul sistemului 

de agricultură ecologică este de a produce hrană mai curată, în deplină corelaţie cu 

conservarea şi dezvoltarea mediului. Principalul scop al agriculturii ecologice este 

obţinerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese 

create să respecte natura şi sistemele acesteia. 

Un obiectiv principal pentru dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul 

microregiunii îl reprezintă promovarea conceptului de agricultură ecologică pentru a 

se aduce la cunoştinţa consumatorilor avantajele produselor ecologice, acestea fiind 

produse curate, iar calitatea lor este asigurată de un sistem de inspecţie şi 

certificare.   

În vederea promovării agriculturii ecologice sunt necesare acţiuni de 

informare şi de instruire a producătorilor, acţiuni care pot fi realizate prin intermediul 

unor instituţii sau organizaţii. 

De asemenea, este deosebit de importantă formarea de specialişti calificaţi 

atât prin instituţiile şcolare cu profil agricol cât şi prin cursuri de formare profesională 

pentru adulţi.  

 O oportunitate o reprezintă  cultivarea plantelor aromatice şi medicinale care 

sunt reprezentate de specii anuale, bienale si perene, ale caror produse (materii 

prime vegetale) - flori (Flores), frunze (Folium), iarba sau întreaga masa vegetativa 

aeriana (Herba), fructe (Fructis), seminte (Semen), radacini (Radix), etc. îsi gasesc 

diferite intrebuintari. Acestea pot fi surse de materii prime pentru locuitorii mediului 

rural din cadru microregiunii, fiind specii cu o valoare deosebită pentru industria 
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produselor farmaceutice, pentru cea de produse cosmetice, cât şi pentru cea 

alimentară. Ele pot fi utilizate sub formă de produse vegetale pentru pregătirea 

decocturilor, ceaiurilor, infuziilor precum şi pentru alte produse necesare îngrijirii 

sănătăţii. Totodată acestea pot fi folosite în aromaterapii dar şi ca pesticide naturale.  

În privinţa valorificării plantelor medicinale şi aromatice, acestea se pot cultiva 

şi pe terenuri mai puţin productive, asigurând locuitorilor din această zonă  o sursă 

de venituri.   

Principalul mijloc de obţinere a unor recolte sporite, de calitate superioară  cu 

costuri reduse, este modernizarea producţiei agricole prin introducerea în practică a 

rezultatelor cercetării ştiinţifice, asigurându-se astfel producătorilor agricoli condiţii 

de competitivitate pe piaţă şi profitabilitate.  

 

Microregiunea este drenată de râul Mureş şi afluenţii săi, astfel pescuitul se 

poate practica în condiţii bune, fauna acvatică este bogată şi variată,  fiind 

reprezentată de somn, crap, mreană, păstrăv şi scobar. 

Bălțile de la Găbud, Aiud, Rădești și Stremț, sunt  zone propice dezvoltării 

pisciculturii și pot fi exploatate cu respectarea legislației în domeniul mediului și 

apelor. Acestea pot constitui adevărate puncte de atracție pentru turiști, 

dezvoltându-se ca zone de agrement. 

 

2.4.2. Silvicultura 
 

Microregiunea Alba de Jos este acoperită în proporţie de aproximativ 8,60% 

cu păduri, cea ce îi conferă un mare potenţial silvic.  

Pădurile constituie una dintre principalele bogăţii naturale, care contribuie la 

dezvoltarea microregiunii, prin materia primă lemnoasă pe  care o furnizează, cât şi 

prin influenţele favorabile pe care le exercită asupra mediului înconjurător şi a 

oamenilor. Datorită ambianţei fizice şi ecologice pe care o creează, pădurile 

formează cadrul natural indispensabil dezvoltării faunei cinegetice şi constituie un 

mediu ambiant favorabil sănătăţii omului.  
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În acelaşi timp, pădurile reprezintă o sursă de venit prin valorificarea   

fructelor de pădure, ciupercilor şi a platelor medicinale. 

Silvilcultura oferă soluţii de gospodărire a fondului fosterier, în vederea 

satisfacerii nevoilor actuale şi de viitor ale microregiunii cu produse ale pădurii 

precum şi prin îndeplinirea cât mai efecientă a funcţiilor de protecţie şi de producţie 

a arboretelor. 

Solul constituie componenta naturală de bază a procesului de producţie, din 

care arborii îşi iau substanţele nutritive şi apa necesare dezvoltării lor. 

Vegetaţia pădurilor este alcătuită din plante diferite, începând cu arbori care 

au cele mai mari dimensiuni şi până la plante unicelulare din microflora solului.  

Zoocenoza (animalele) pădurii se remarcă prin varietatea de specii, de la 

mamifere la microfaună - existente pe sol, în subsol şi în aer. 

În cadrul microregiunii fondul forestier  este format din păduri de foioase şi 

pădurie de răşinoase.  

Din suprafaţa totală a fondului forestier al microregiunii o parte din păduri sunt 

păduri de agrement care fac parte din grupa I de protecţie, cu o vârstă medie de 60 

de ani, iar cealaltă parte este formată din păduri cu rol de protecţie şi producţie.   

Pădurile cuprinse în grupa I de protecţie sunt  formate din : 60% stejar şi 

gorun iar 40% reprezintă  amestec de foioase (fag, mesteacăn, frasin, plop, cireş 

pădureţ, paltinul, carpen ). 

Rolul de protecţie al acestor păduri este de exercitare a influenţelor benefice 

asupra mediului înconjurător, precum şi asupra omului. Influenţele favorabile ale 

acestei grupe sunt date de funcţiile pe care le au  şi anume: funcţia de conservare a 

fondului cinegetic – forestier; funcţia de protecţie a terenurilor şi a solurilor; funcţia 

de protecţie a apelor prin asigurarea unui debit constant; funcţia de protecţie a 

factorilor climatici influenţând favorabil extremele de temperatură; funcţia de 

recreere a capacităţii psihice și fizice. 

Grupa a doua de protecţie este formată din păduri cu rol de producţie şi 

protecţie. Arboretele din această categorie este destinat în special pentru 

producerea lemnului, celuluzei, precum şi alte utilizări, iar în ceea ce priveşte funcţia 
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de protecţie, aceasta este reprezentată prin ambianţa climatică favorabilă sănătăţii 

omului, turistică şi hidrologică.  

 Această grupă este formată din: răşinoase,(molid şi conifere) amestec de 

foioase (fag, mesteacăn, frasin, plop, cireş pădureţ, paltinul, arinul de munte, 

carpenul). 

 În zonele de luncă din microregiune pe solurile prundoase şi umede de-a 

lungul văilor, se întâlneşte  arinul şi salcia. 

  Fauna în cadrul microregiunii este foarte diversificată şi bine reprezentată de 

specii de mamifere, păsări, peşti şi reptile.  

În privinţa faunii păduri aceasta este reprezentată prin: cerb, căpriorul, 

mistreţ, vulpe, lup, urs, pisică sălbatică, iepure, veveriţă, iar în zonele de luncă se 

întâlnesc jderul de copac, nevăstuicile şi dihorul. 

Avifauna (păsările) este variată şi regăsim: fazanul, uliul, gaiţa, mierla, 

ciocănitoarea, cucul, privighetoare şi potârnichea. 

De asemenea, în microregiune se întâlnesc specii de reptile cum ar fi: şopârla 

de munte, vipera comună, şarpele de alun şi năpârca, iar în apele de munte întâlnim  

peşti: crap, păstrăv, clean şi mreană .  

 Faţă de aspectele prezentate mai sus, arătăm că pădurile reprezintă o sursă 

care furnizează materia primă necesară industriei lemnului, care la nivelul 

microregiunii este bine dezvoltată, fiind totodată şi o importantă sursă de energie. 

Prin utilizarea resurselor naturale, biodegradabile, alternative celor 

convenţionale se încearcă dezvoltarea unor soluţii alternative de producerea a 

energiei, astfel biomasa agricolă şi forestieră poate constituii o materie primă  ce 

poate fi folosită la instalaţiile dedicate asigurării sustenabilităţii energetice verzi 

pentru mediul economic şi habitatul uman.  

În cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară dezvoltarea și exploatarea 

potenţialului agricol reprezintă o oportunitate economică,  urmărindu-se  punerea în 

practică a unei politici prin care să se permită valorificarea producției agricole.  

Astfel, în urma analizei, potenţialul agricol al microregiunii prezintă 

următoarele  avantaje ce poate fi valorificat în viitor:  

-  existenţa terenurilor fertile şi a posibilităţilor de irigare; 
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-  potenţialul viti-vinicol şi  calitatea vinurilor locale; 

- păşunile și fâneţele din zona montană ce pot contribui la dezvoltarea 

sectorului zootehnic. 

 

 

2.4.3 Analiza SWOT – Agricultura și Silvicultura 
 

PUNCTE TARI 

 

- potenţial pentru dezvoltarea 

domeniului zootehnic; 

- cadrul natural prielnic pentru 

culturile de cereale; 

- potenţial pentru cultivarea 

legumelor; 

- potenţial pentru producerea şi 

valorificare produselor vitivinicole; 

- potenţial pentru asociere în 

vederea  valorificării resurselor; 

PUNCTE SLABE 

 

- fragmentarea suprafețelor 

agricole, ce conduce la 

practicarea unei agriculturi 

tradiționale slab competitive 

economic; 

- lipsa unui sistem de colectare și 

valorificare a produselor 

agricole; 

- slabă valorificare a potenţialului 

zootehnic prin lipsa de asociere 

şi valorificare comună a 

resurselor animale  şi financiare; 

-  slaba valorificare  a posibilităţilor 

de irigare; 

- mediul antreprenorial slab 

dezvoltat, caracterizat prin lipsa 

cunoştinţelor  manageriale de 

bază; 
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OPORTUNITĂŢI 

 

- dezvoltarea unui program 

educaţional pentru fermieri privind 

agricultura ecologică şi cea 

convenţională ; 

- obținerea de produse agricole 

ecologice; 

-  producerea şi valorificare de 

energie din surse regenerabile; 

- dezvoltarea unui depozit de gros 

pentru legume şi fructe; 

- dezvoltarea unui depozit pentru 

colectare şi procesare a  laptelui; 

-  asocierea deţinătorilor de păduri în 

vederea exploatării sectorului 

forestier; 

-  existența măsurilor de stimulare 

pentru  stabilirea tinerilor calificați 

în mediul rural; 

AMENINŢĂRI 

 

- inundații, eroziunea solurilor, 

alunecări de teren; 

- frecvența perioadelor secetoase 

și condiții climatice nefavorabile; 

- migrarea tinerilor către centrele 

urbane;  

- practicarea unui agriculturi de 

subzistenţă;  

-  exploatarea neraţională a 

domeniului forestier; 

- numărul de concurenți în creștere 

pentru produsele agro-alimentare 

de pe piața Uniunii Europene; 

- cadru legislativ instabil; 

- îmbătrânirea populației; 

- expansiunea urbană necontrolată. 
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CAPITOLUL 3  Învățământ 
 

Cadrul de organizare şi funcţionare a sistemului naţional de învăţământ din 

România este reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, a cărei misiune 

este formarea, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord 

cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene. 

Potrivit acestui act normativ, principiile care guvernează învăţământul 

preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România 

sunt: 

• principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 

discriminare; 

• principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la 

standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 

• principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 

personală şi social-economice; 

• principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate 

educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente; 

• principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către 

actorii implicaţi direct în proces; 

• principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de 

învăţământ răspund public de performanţele lor; 

• principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului 

intercultural; 

• principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor 

culturale ale poporului român; 

• principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea 

identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase; 

• principiul asigurării egalităţii de şanse; 

• principiul autonomiei universitare; 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 84 

• principiul libertăţii academice; 

• principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei 

şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 

• principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme 

religioase şi doctrine politice; 

•  principiul incluziunii sociale; 

• principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

• principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 

• principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia fizică şi 

prin practicarea activităţilor sportive; 

• principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice 

fiecărui cult recunoscut; 

• principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; 

• principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar 

direct al sistemului de învăţământ. 

    Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca 

finalitate principală formarea competenţelor necesare, în special, pentru împlinirea şi 

dezvoltarea personală, integrarea socială şi ocuparea unui loc de muncă. 

Accesul la învăţământ în microregiune în anul 2012, era asigurat prin cele 24 

unităţi de unităţi şcolare cu personalitate juridică, din totalul de 143 din judeţul Alba, 

din care o unitate în învăţământul preşcolar, 16 unităţi în învăţământul primar şi 

gimnazial şi 7 în învăţământul liceal, repartizate pe localităţi astfel: 

Unităţile şcolare pe niveluri de educaţie: 

Unitate 

Administrativ-

Teritorială 

Total Preşcolar 
Primar şi 

gimnazial 
Liceal 

Aiud 6 - 2 4 

Ocna Mureş 4 1 1 2 

 Teiuş 1 - - 1 

Fărău 1 - 1 - 

Hopîrta 1 - 1 - 

Livezile 1 - 1 - 
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Unitate 

Administrativ-

Teritorială 

Total Preşcolar 
Primar şi 

gimnazial 
Liceal 

Lopadea Nouă 1 - 1 - 

Lunca Mureşului 1 - 1 - 

Mirăslău 1 - 1 - 

Noşlac 1 - 1 - 

Ponor 1 - 1 - 

Rădeşti 1 - 1 - 

Rîmet 1 - 1 - 

Rimetea 1 - 1 - 

Stremţ 1 - 1 - 

Unirea 1 - 1 - 

Total 

microregiune 

24 1 16 7 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Notă: Unitatea şcolară - reprezintă unitatea administrativă de învăţământ cu personalitate juridică, 

înscrisă în Nomenclatorul Naţional SIRUES, în care functionează unul sau mai multe niveluri educaţionale, 

având o conducere unică; se înregistreaza situaţia existentă la începutul anului şcolar. (INS) 

  

Baza materială în învăţământ în anul 2012 era alcătuită din 427 săli de clasă 

şi cabinete şcolare, din care 277  în mediul urban şi 150 în mediul rural, 53 

laboratoare şcolare, din care 38 în mediul urban şi 15 în mediul rural, 23 ateliere 

şcolare, toate în mediul urban şi 16 terenuri de sport, din care 11 în mediul urban şi 

5 în mediul rural. 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 

Săli de clasă 
şi cabinete 
şcolare 

Laboratoare 
şcolare 

Ateliere 
şcolare 

Terenuri de 
sport 

Aiud 175 21 19 6 

Ocna Mureş 73 15 3 3 

 Teiuş 29 2 - 2 

Fărău 10 1 - - 

Hopîrta 10 - - - 

Livezile 9 - - - 

Lopadea Nouă 16 1 - - 

Lunca Mureşului 13 3 - 1 

Mirăslău 10 - - - 
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Unitate 
Administrativ-

Teritorială 

Săli de clasă 
şi cabinete 
şcolare 

Laboratoare 
şcolare 

Ateliere 
şcolare 

Terenuri de 
sport 

Noşlac 9 1 - 1 

Ponor 6 1 - - 

Rădeşti 10 1 - - 

Rîmet 5 1 - 1 

Rimetea 9 2 -  

Stremţ 20 3 - 2 

Unirea 23 1 1 - 

Total 

microregiune 427 53 23 16 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Personalul didactic la nivelul anului 2012 număra în total 660 de cadre în 

toate nivelurile educaţionale, din care 450 în mediul urban şi 210 în mediul rural. Pe 

niveluri educaţionale  numărul personalului didactic se prezenta astfel:  

- în învăţământul preşcolar: 92 cadre didactice, din care 55 în mediul urban 

şi 37 în mediul rural; 

- în învăţământul primar: 159 cadre didactice, din care 89 în mediul urban şi 

70 în mediul rural; 

- în învăţământul gimnazial: 242 cadre didactice, din care 139 în mediul 

urban şi 103 în mediul rural; 

- în învăţământul liceal: 164 cadre didactice, în totalitate în mediul urban; 

- în învăţământul postliceal: 3 cadre didactice, în totalitate în mediul urban.  

Repartizarea personalului didactic pe localități se prezintă astfel: 

 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 

Total 
personal 
didactic 

Personal didactic pe niveluri de educaţie 
 

Învăţământ 
preşcolar 

Învăţământ 
primar 

(inclusiv 
special) 

Învăţământ 
gimnazial 
(inclusiv 
special) 

Învăţământ 
liceal 

Învăţământ 
postliceal 

Aiud 286 38 48 89 108 3 

Ocna Mureş 114 9 28 35 42 - 

 Teiuş 50 8 13 15 14 - 

Fărău 16 4 6 6 - - 
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Unitate 
Administrativ-

Teritorială 

Total 
personal 
didactic 

Personal didactic pe niveluri de educaţie 
 

Învăţământ 
preşcolar 

Învăţământ 
primar 

(inclusiv 
special) 

Învăţământ 
gimnazial 
(inclusiv 
special) 

Învăţământ 
liceal 

Învăţământ 
postliceal 

Hopîrta 16 2 6 8 - - 

Livezile 7 1 2 4 - - 

Lopadea Nouă 27 5 7 15 - - 

Lunca Mureşului 26 5 8 13 - - 

Mirăslău 12 2 5 5 - - 

Noşlac 13 3 5 5 - - 

Ponor 6 1 2 3 - - 

Rădeşti 14 3 4 7 - - 

Rîmeț 5 - 1 4 - - 

Rimetea 14 2 3 9 - - 

Stremţ 17 2 6 9 - - 

Unirea 37 7 15 15 - - 

Total 

microregiune 660 92 159 242 164 3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Notă: Personalul didactic - reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de 

învăţământ şi predau în cadrul procesului educaţional şi de instruire (cu normă întreagă și cu normă 

parţială). Fiecare cadru didactic se înregistrează o singură dată, numai la unitatea şcolară la care are 

funcţia de bază sau predă numărul cel mai mare de ore didactice. (INS)   

Din datele statistice aferente anului 2012, se constată că revine în medie un 

număr de 15,4 elevi la un cadru didactic. 

Pe niveluri de educaţie numărul de elevi ce revin unui cadru didactic se 

prezintă astfel: 

- în învăţământul preşcolar: 19,78; 

- în învăţământul primar 17,85;  

- în învăţământul gimnazial 10,58;  

- în învăţământul liceal 16,68 ; 

- în învăţământul postliceal 58. 

Analizând evoluţia în timp a numărului de școlari și preșcolari înscrişi în 

învăţământul preuniversitar din microregiune, din datele statistice aferente anilor 

2008-2012, se poate observa că tendinţa generală este aceea de diminuare, de la 
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un total de 10.696 în anul 2008 la 10.167 în anul 2012, excepţie făcând doar două 

localităţi: Unirea şi Hopîrta, unde se constată o uşoară creştere a numărului 

acestora. 

 

 Populaţia şcolară  pe localităţi pe toate nivelurile de educaţie 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 4701 4637 4589 4472 4461 

Ocna Mureş 2516 2444 2398 2312 2352 

 Teiuş 926 923 936 898 893 

Fărău 203 199 194 197 188 

Hopîrta 113 150 157 167 171 

Livezile 84 90 89 80 70 

Lopadea Nouă 292 288 287 270 260 

Lunca Mureşului 349 339 323 330 328 

Mirăslău 161 176 180 173 168 

Noşlac 213 204 206 197 180 

Ponor 45 42 36 32 35 

Rădeşti 150 147 152 155 147 

Rîmet 29 31 27 24 23 

Rimetea 109 107 106 108 102 

Stremţ 260 265 240 210 225 

Unirea 545 543 545 545 564 

Total 

microregiune 10696 10585 10465 10170 10167 

Judeţul Alba 65419 66658 64366 61925 60662 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Notă: Populaţia şcolară - reprezintă totalitatea copiilor, elevilor şi studenţilor cuprinşi în 

procesul de instruire şi educare la inceputul anului şcolar/universitar indiferent de formele de 

învăţământ pe care le frecventează (zi, seral, frecventa redusa, deschis la distanta) si de varsta. 

 (INS) 

Copii înscrişi în grădiniţe: 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 767 740 717 726 642 

Ocna Mureş 467 455 471 469 410 
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Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Teiuş 196 213 200 206 176 

Fărău 76 64 66 62 42 

Hopîrta 26 51 44 51 41 

Livezile 28 29 22 19 12 

Lopadea Nouă 100 98 96 87 72 

Lunca Mureşului 91 91 87 90 84 

Mirăslău 66 75 68 64 43 

Noşlac 65 71 71 70 47 

Ponor 10 13 11 10 10 

Rădeşti 59 57 51 54 40 

Rîmet - - - - - 

Rimetea 37 37 36 31 23 

Stremţ 63 66 61 53 51 

Unirea 157 155 148 143 127 

Total 

microregiune 
2208 2215 2149 2135 1820 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Elevi înscrişi în învăţământul primar (inclusiv învăţământul special): 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 917 894 857 839 944 

Ocna Mureş 594 585 562 517 575 

 Teiuş 249 232 267 252 279 

Fărău 75 82 77 65 81 

Hopîrta 55 59 68 67 78 

Livezile 23 32 33 32 33 

Lopadea Nouă 107 104 98 101 102 

Lunca Mureşului 129 113 118 118 126 

Mirăslău 65 61 66 64 79 

Noşlac 76 68 74 71 74 

Ponor 15 9 9 11 13 

Rădeşti 57 56 62 56 64 

Rîmet 16 12 10 6 5 

Rimetea 39 37 39 45 43 
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Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Stremţ 92 91 73 71 84 

Unirea 219 227 233 245 259 

Total 

microregiune 
2728 2662 2646 2560 2839 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial (inclusiv învăţământul special): 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 1014 1031 997 978 966 

Ocna Mureş 626 604 610 564 536 

 Teiuş 285 278 269 231 232 

Fărău 52 53 51 70 65 

Hopîrta 32 40 45 49 52 

Livezile 33 29 34 29 25 

Lopadea Nouă 85 86 93 82 86 

Lunca Mureşului 129 135 118 122 118 

Mirăslău 30 40 46 45 46 

Noşlac 72 65 61 56 59 

Ponor 20 20 16 11 12 

Rădeşti 34 34 39 45 43 

Rîmet 13 19 17 18 18 

Rimetea 33 33 31 32 36 

Stremţ 105 108 106 86 90 

Unirea 169 161 164 157 178 

Total 

microregiune 
2732 2736 2697 2575 2562 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Elevi înscrişi în învăţământul liceal 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 1473 1605 1754 1773 1729 

Ocna Mureş 680 711 713 762 801 
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Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

 Teiuş 196 200 200 209 206 

TOTAL 2349 2516 2667 2744 2736 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Elevi înscrişi în învăţământul profesional 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 448 268 119 34 36 

Ocna Mureş 149 89 42 - - 

TOTAL 597 357 161 34 36 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Elevi înscrişi în învăţământul postliceal 

Unitate 
Administrativ-

Teritorială 
2008 2009 2010 2011 2012 

Aiud 66 99 145 122 144 

Ocna Mureş - - - - 30 

TOTAL 66 99 145 122 174 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 

Potrivit Legii nr.1/2011, învăţământul preuniversitar este organizat pe niveluri, 

forme de învăţământ şi, după caz, filiere şi profiluri şi asigură condiţiile necesare 

pentru dobândirea competenţelor-cheie şi pentru profesionalizarea progresivă. 

 Nivelurile învăţământului preuniversitar sunt următoarele: 

• educaţia timpurie (0-6 ani), cuprinzând nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi 

învăţământul preşcolar (3-6 ani); 

• învăţământul primar, incluzând clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 

• învăţământul secundar, care cuprinde: învăţământul secundar inferior sau 

gimnazial, cu clasele V-VIII și învăţământul secundar superior care poate fi: 

        - învăţământ liceal, cu clasele de liceu IX-XII/XIII, cu filierele: teoretică, 

vocaţională şi tehnologică; 

        - învăţământ profesional cu durata de 3 ani; 
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• învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal. 

 

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică ce 

funcţionează în anul şcolar 2013-2014 se prezintă astfel: 
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1 U Şcoala Gimnazială  
,,AXENTE SEVER” AIUD 
Primar, gimnazial  

  20 528 20 

2 U  COLEGIUL NAȚIONAL 
”BETHLEN GABOR” AIUD 
Preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal, professional, postliceal  

  29 635 32 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.4 
AIUD,  
Preșcolar  

3 63 

3 U LICEUL TEHNOLOGIC 
AGRICOL "ALEXANDRU 
BORZA" CIUMBRUD/   
Preșcolar, primar, gimnazial, 
liceal,  postliceal  

  26 604 29 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
CIUMBRUD  
Preșcolar 

3 47 

4 U GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 2 AIUD  
Preșcolar  

  10 228 10 

5 U GRĂDINIŢA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "PRIMII PASI" 
AIUD 
Preșcolar  

  10 221 10 

6 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ   6 80 10 
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HOPÎRTA   
Preșcolar, primar, gimnazial,  

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL HOPÎRTA 
Preșcolar 

1 17 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL SILIVAŞ 
Preșcolar 

1 25 

ȘCOALA PRIMARĂ 
SILIVAŞ 
Primar 

2 41 

7 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
LIVEZILE 
Preșcolar, primar, gimnazial 

  4 59 5 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL LIVEZILE, 
Preșcolar 

1 11 

8 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
LOPADEA NOUA 
Preșcolar, primar, gimnazial 

  7 105 17 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL LOPADEA 
NOUA 
Preșcolar 

1 20 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
CIUGUZEL 
Primar,gimnazial 

4 61 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
CIUGUZEL 
Preșcolar 

1 17 

ȘCOALA PRIMARĂ 
BEŢA 
Primar  

1 9 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL BEŢA  
Preșcolar 

1 11 

ȘCOALA PRIMARĂ 
BĂGĂU  
primar 

1 11 
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GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL BĂGĂU 
Preșcolar 

1 15 

9 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
MIRĂSLĂU 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  7 93 12 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL  
MIRĂSLĂU 
Preșcolar 

2 27 

ȘCOALA PRIMARĂ 
DECEA 
Primar  

2 31 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL DECEA 
Preșcolar 

1 11 

10 U ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"OVIDIU HULEA" AIUD 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  21 544 35 
ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ "LIVIU 
REBREANU" AIUD 
Primar, gimnazial 

7 114 

ȘCOALA PRIMARĂ 
GÎRBOVA DE JOS  
Primar 

1 15 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.1 AIUD 
Preșcolar 

1 19 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.7 AIUD 
Preșcolar 

2 32 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.8 AIUD 
Preșcolar 

1 14 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL MĂGINA 
Preșcolar 

1 15 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL GÎRBOVA 
DE JOS 

1 14 
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Preșcolar 

11 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
PONOR 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  3 21 5 
ȘCOALA PRIMARĂ 
GEOGEL 
Primar 

1 4 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL PONOR 
Preșcolar 

1 10 

12 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
,,DEMETRIU RADU" RĂDEŞTI 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  7 101 11 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL RĂDEŞTI 
Preșcolar 

2 30 

ȘCOALA PRIMARĂ 
LEORINŢ 
Primar  

1 4 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL LEORINŢ 
Preșcolar  

1 10 

13 R ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÎMEȚ, 
Primar, gimnazial                          

  3 17 3 

14 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"SEBES PAL"RIMETEA 
Preșcolar, primar, gimnazial                          

  5 72 8 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL RIMETEA 
Preșcolar 

1 12 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL COLŢEŞTI 
Preșcolar 

1 10 

ȘCOALA PRIMARĂ 
COLŢEŞTI 
Primar 

1 14 
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15 U COLEGIUL NAȚIONAL ”TITU 
MAIORESCU” AIUD 
Primar, gimnazial, liceal, 
postliceal     

  24 628 24 

16 U COLEGIUL TEHNIC AIUD 
Professional, liceal, postliceal  

  26 678 26 

17 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂU 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  6 110 13 
GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL FĂRĂU 
Preșcolar 

1 10 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL HERIA 
Preșcolar 

1 10 

GRADINIŢA CU 
PROGRAM  
NORMAL 
SÎNBENEDIC 
Preșcolar 

1 14 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL MEDVEŞ 
Preșcolar 

1 7 

ȘCOALA PRIMARĂ 
SÎNBENEDIC 
Primar  

1 12 

ȘCOALA PRIMARĂ 
MEDVEŞ  
Primar 

1 9 

ȘCOALA PRIMARĂ 
ŞILEA  
Primar 

1 6 

18 U GRĂDINIŢA CU PROGRAM   3 58 21 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 97 

N
r.

cr
t.

 

M
ed

iu
l Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri 
de înv. școlarizate 

STRUCTURA 
ARONDATĂ 

(AR)/NIVELURI DE 
ÎNV./LOCALITATE N

r 
 g

ru
p

e 
an

te
p

re
șc

o
la

ri
/p

re
șc

o
la

ri
/c

la
se

 e
le

vi
  

N
r 

 
an

te
p

re
șc

o
la

ri
/p

re
sc

o
la

ri
/e

le
vi

  

 T
O

T
A

L
  g

ru
p

e 
 

an
te

p
re

/ p
re

sc
./c

la
se

 
el

ev
i  

 (
P

J+
A

R
) 

PRELUNGIT NR.2 OCNA 
MUREŞ, 
Preșcolar 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR. 6 
OCNA MUREŞ 
Preșcolar 

3 70 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR1 
OCNA MUREŞ 
Preșcolar 

4 77 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR 3 
OCNA MUREŞ 
Preșcolar 

3 52 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR 5 
OCNA MUREŞ 
Preșcolar 

2 34 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR 6 
UIOARA DE SUS 
 Preșcolar 

2 40 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.7 
UIOARA DE JOS  
Preșcolar 

1 17 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
RĂZBOIENI  
Preșcolar 

2 33 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL CISTEIUL 
DE MUREŞ  
Preșcolar 

1 24 

19 U ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"LUCIAN BLAGA" OCNA 
MUREŞ  
Primar, gimnazial                          

  19 480 29 
ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
RĂZBOIENI 
Primar, gimnazial                         

6 86 
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ȘCOALA PRIMARĂ 
UIOARA DE SUS  
Primar 

2 34 

ȘCOALA PRIMARĂ 
CISTEIU DE MUREŞ  
Primar 

2 30 

20 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
"SIMION LAZĂR" LUNCA 
MUREŞULUI 
 Preșcolar, primar, gimnazial                         

  13 222 19 
ȘCOALA PRIMARĂ 
GURA ARIEŞULUI 
Primar  

1 11 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL LUNCA 
MUREŞULUI 
Preșcolar 

4 71 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL GURA 
ARIESULUI 
Preșcolar 

1 6 

21 R ŞCOALA GIMNAZIALǍ 
NOŞLAC  
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  8 128 12 
ŞCOALA PRIMARĂ 
STÂNA DE MUREŞ 
primar 

1 4 

GRǍDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL NOŞLAC  
Preșcolar 

2 42 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL STÂNA 
DE MUREŞ 
Preșcolar 

1 14 

22 U LICEUL TEHNOLOGIC OCNA 
MURES 
Liceal, postliceal 

  19 474 19 

23 U LICEUL TEORETIC ”PETRU 
MAIOR” OCNA MUREŞ 
Primar, gimnazial, liceal                                                           

  28 767 30 

ȘCOALA PRIMARĂ 
UIOARA DE JOS  
Primar 

2 28 
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24 R ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
”AVRAM IANCU” UNIREA 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

  12 238 32 
GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.1 
UNIREA Preșcolar 

3 52 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL NR.2 
UNIREA Preșcolar 

2 45 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
DUMBRAVA 
Preșcolar 

1 22 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL CIUGUDU 
DE JOS Preșcolar 

1 12 

ȘCOALA PRIMARĂ 
DUMBRAVA  
Primar 

2 39 

ȘCOALA PRIMARĂ 
CIUGUDU DE JOS 
Primar 

2 28 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
”GHEORGHE 
MAIER” UNIREA 
Primar, gimnazial 

9 137 

25 R ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
STREMŢ 
Preșcolar, primar, gimnazial                         

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL STREMŢ 
 Preșcolar 

2 50 15 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
STREMŢ 
Primar, gimnazial 

7 97 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL GEOAGIU 
DE SUS , Preșcolar 

1 23 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
,,VASILE BOLOGA,, 
GEOAGIU DE SUS ,  

4 56 
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Primar, gimnazial 

ȘCOALA PRIMARĂ 
GEOMAL 
Primar 

1 5 

26 U LICEUL TEORETIC TEIUŞ 
Preșcolar, primar, gimnazial , 
liceal                

  27 681 36 
ȘCOALA PRIMARĂ 
CĂPUD 
Primar  

1 15 

GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM 
NORMAL 
"PRIETENIA" TEIUŞ 
Preșcolar 

7 142 

GRĂDINIŢA CU 
PROGRAM 
NORMAL CĂPUD  
Preșcolar 

1 16 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
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1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
,,AXENTE SEVER , 
AIUD 
Primar, gimnazial 

  4,5 31 11,5 
ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
SPECIALA AIUD     
primar, gimnazial                             

7 97 
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2 LICEUL TEHNOLOGIC 
OCNA MUREŞ 
Liceal, postliceal 

 1 8 1 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

N
r.

cr
t.

 

M
ed

iu
l Unitatea de învățământ cu 

personalitate juridică/niveluri de înv. 
școlarizate  
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(P

J+
A

R
) 

1 U PALATUL COPIILOR ALBA IULIA STR. 
DECEBAL  

  141 1692 342 
CLUBUL COPIILOR 
AIUD-OCNA MUREŞ 

63 756   

2 U LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL 
"ALEXANDRU BORZA"CIUMBRUD   
Preşcolar, primar, gimnazial liceal, 
postliceal 

CLUBUL SPORTIV 
ŞCOLAR AIUD 

3 36 3 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

• filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

• filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

mediului; 

•  filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

În microregiune, învățământul liceal se desfășoară în cele șapte licee 

existente, din care patru în municipiul Aiud, două în orașul Ocna Mureș și unul în 

orașul Teiuș:  

• Colegiul National "Titu Maiorescu" Aiud; 

•  Colegiul Tehnic Aiud; 

• Liceul Tehnologic  Agricol "Alexandru Borza" Ciumbrud;  

• Colegiul National "Bethlen Gabor" Aiud;  

• Liceul Teoretic "Petru Maior" Ocna Mures; 
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• Liceul Tehnologic Ocna Mureș;  

• Liceul Teoretic Teiuș.  

 

Prin  planul de şcolarizare aprobat în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2013-

2014 au fost stabilite următoarele filiere, profile și specializări:  

Nr. 
Crt. 

DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT, 
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, 

DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA 

Limba de 
predare 

        
TOTAL 

cls IX-XIII 

Nr. 
Cls 

Nr. 
Elevi 

0 1 2 3 4 
1 Liceul Teoretic Teius Romana     

                                      TOTAL   8 205 

  Filiera teoretica       

    Profil real       
   - matematica informatica   2 36 
   - stiinte ale naturii   2 52 
    Profil uman       
   - filologie   4 117 

2 Colegiul National"Titu Maiorescu"Aiud Romana     
                                       TOTAL   15 441 

  Filiera teoretica       
    Profil real       
   - matematica informatica   4 104 
   - stiinte ale naturii   4 111 
    Profil uman       
   - filologie   4 130 
   - stiinte sociale   3 96 

3 Colegiul National "Bethlen Gabor"Aiud Maghiara     
                                      TOTAL   11 275 

  Filiera teoretica       
    Profil real       
   - matematica informatica   2 39 
  - stiinte ale naturii   2 58 
  Filiera vocationala       
    Profil pedagogic   4 103 
  Filiera tehnologica       
    Profil servicii       
   - turism si alimentatie   3 75 

4 Colegiul Tehnic Aiud Romana     
                                    TOTAL   19 479 

  Filiera teoretica       
    Profil real       
   - matematica informatica   1 15 
  Filiera tehnologica       
    Profil tehnic       
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Nr. 
Crt. 

DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT, 
FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, 

DOMENIUL PREGATIRII DE BAZA 

Limba de 
predare 

        
TOTAL 

cls IX-XIII 

Nr. 
Cls 

Nr. 
Elevi 

   - constructii  ,instalatii si lucrari publice   1 23 
   - mecanica   8 193 
   - electric   2 55 
   - industrie textila si pielarie   2 46 
   - electronica automatizari   1 30 
    Profil servicii       
   - economic   4 117 

5 Liceul Tehnologic  Agricol "Alexandru 
Borza" Ciumbrud 

Romana     

                                      TOTAL   4 106 

  Filiera tehnologica       
    Profil servicii       
   - comert   2 50 
    Profil resurse naturale si protectia 

mediului 
      

   - agricultura   2 56 
6 Liceul Teoretic "Petru Maior"Ocna Mures Romana     

                                      TOTAL   12 360 

  Filiera teoretica       
     Profil real       
   - matematica informatica   4 98 
   - stiinte ale naturii   4 126 
    Profil uman       
   - filologie   4 136 

7 Liceul Tehnologic Ocna Mures Romana     
                                       TOTAL   11 260 
  Filiera tehnologica       
    Profil tehnic       
   - mecanica   3,5 91 
   - chimie industriala   1 16 
   - electric   2,5 52 
    Profil servicii       
   - comert   3 78 
    Profil resurse naturale si protectia 

mediului 
      

   - protectia mediului   1 23 
Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 Formarea tehnică şi profesională a elevilor se realizează prin liceele cu filiere  

tehnologice, contribuind la ridicarea nivelului de calificare a forţei de muncă, prin 

oferta diversificată de calificări în diferite domenii de activitate.  

Astfel, prin  planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2013-2014, 

pentru învățământul profesional și tehnic au fost stabilite trei profiluri principale: 
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tehnic, servicii și resurse naturale şi protecţia mediului, cu calificări în  următoarele 

domenii: 

- electronică automatizări, mecanică, industrie textilă şi pielărie, construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice, electric, mecanic, chimie industrială; 

- economic, turism și alimentație, comerţ; 

- agricultură, protecția mediului, industrie alimentară. 

Situația şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat în anul şcolar 

2013-2014, se prezintă astfel:  

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI 

Denumirea unităţii Urban/ 
rural 

Profilul Domeniul  Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională  

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic Electronică 
automatizări 

3 Tehnician 
operator 
tehnică de 
calcul 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Servicii  Economic 3 Tehnician în 
activităţi 
economice 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic   Mecanică 3 Tehnician 
proiectant 
CAD 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic   Mecanică 3 Tehnician 
transporturi 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic   Mecanică 4 Tehnician 
mecatronist 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic   Industrie 
textilă şi 
pielărie 

3 Tehnician în 
industria 
textilă 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic   Construcţii , 
instalaţii şi 

lucrări 
publice 

3 Tehnician în 
construcţii şi 
lucrări publice 

Colegiul Tehnic  Aiud Urban Tehnic   Electric 3 Tehnician 
electrotehnist 

Colegiul Național 
”Bethlen Gábor” Aiud 

Urban servicii Turism și 
alimentație 

3 tehnician în 
turism 

Liceul Tehnologic 
Agricol"ALEXANDRU 
BORZA"Ciumbrud 

Urban Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului 

Agricultură 3 Tehnician 
veterinar 

Liceul Tehnologic 
Agricol"ALEXANDRU 
BORZA"Ciumbrud 

Urban Servicii Comerţ  3 Tehnician în 
activităţi de 
comerţ 

Liceul Tehnologic 
Ocna Mureş  

Urban Tehnic Mecanică 
 

3 Tehnician 
proiectant 
CAD 

Liceul Tehnologic Urban Tehnic  Electric  3 Tehnician 
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Denumirea unităţii Urban/ 
rural 

Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională  

Ocna Mureş  electrotecnist 
Liceul Tehnologic 
Ocna Mureş  

Urban Servicii  Comerţ  3 Tehnician în 
activităţi de 
comerţ  

Liceul Tehnologic 
Ocna Mureş  

Urban Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului  

Protecţia 
mediului  

3 Tehnician 
ecolog şi 
protecţia 
calităţii 
mediului  

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 
 
INVAŢĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC DE STAT,  SERAL  

Denumirea unităţii Urban/ rural Profilul Domeniul  
Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională  

Colegiul Tehnic 
Aiud 

Urban     Tehnic Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

3 Tehnician în 
construcţii şi 
lucrări  publice 

Colegiul Tehnic 
Aiud 

Urban     Tehnic Electric 3 Tehnician 
electrotehnist 

Colegiul Tehnic 
Aiud 

Urban     Servicii  Economic 3 Tehnician în 
activităţi 
economice 

Colegiul Tehnic 
Aiud 

Urban     Tehnic   Mecanică 3 Tehnician 
transporturi 

Liceul tehnologic 
Agricol 
"Al.Borza"Ciumbrud 

Urban     Tehnic Mecanic 3 Tehnician 
transporturi 

Liceul tehnologic 
Agricol 
"Al.Borza"Ciumbrud 

Urban     Tehnic Mecanic 3 Tehnician 
mecatronist 

Liceul tehnologic 
Agricol 
"Al.Borza"Ciumbrud 

Urban     Resurse nat.şi 
protecţia 
mediului 

Agricultură 3 Tehnician în 
agricultură 

Liceul tehnologic 
Agricol 
"Al.Borza"Ciumbrud 

Urban     Resurse nat.şi 
protecţia 
mediului 

Agricultură 3 Tehnician 
veterinar 

Liceul tehnologic 
Agricol 
"Al.Borza"Ciumbrud 

Urban     Servicii Comerţ 3 Tehnician în 
activităţi de 
comerţ 

Liceul Tehnologic 
Ocna Mures 

Urban     Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

Protectia 
mediului 

3 Tehnician ecolog 
si protectia 

calitatii mediului 

Liceul Tehnologic 
Ocna Mures 

Urban     Tehnic Chimie ind. 3 Tehnician in 
chimie ind. 

Liceul Tehnologic 
Ocna Mures 

Urban     Tehnic Mecanica 3 Tehnician 
mecanic  pentru 
intretinere si 
reparatii 

Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
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ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 
 

Denumirea 
unităţii 

Urban/ rural Profilul Domeniul 
Nivelul de 
calificare 

Calificarea 
profesională 

Liceul 
Tehnologic Ocna 

Mures 

Urban Resurse 
naturale 
si protectia 

calitatii mediului 

Ind.alimentara 3 Tehnician in 
ind.alimentara 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DE STAT 
 

Denumirea unităţii Domeniul  Calificarea profesională 

Colegiul Tehnic Aiud Informatică Tehnician echipamente de calcul 

Colegiul Național ”Bethlen Gabor” 
Aiud 

Turism și alimentație Asistent manager unități hoteliere 

Liceul tehnologic Agricol 
"Alexandru Borza" Ciumbrud 

Comerţ Asistent manager 

Liceul Tehnologic Ocna Mures Agricultura Tehnician cadastru funciar-topograf 

Liceul Tehnologic Ocna Mures Sanatate si asistenta pedagogica Asistent medical balneofiziokinetoterapie 
si recuperare 

Colegiul Naţional "Titu Maiorescu" 
Aiud 

Sanatate si asistenta pedagogica Asistent medical generalist 

Sursa: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
 

Denumirea unităţii Urban/ rural Profilul Domeniul  
Nivelul 

de 
calificare 

Calificarea profesională  

Colegiul Tehnic Aiud Urban   Tehnic Mecanic 2 Mecanic auto 

Colegiul Național 
”Bethlen Gabor” Aiud 

Urban Servicii turism și 
alimentație 

2 ospătar, chelner, vânzător 
în unități de alimentație 

Liceul Tehnologic Ocna 
Mures 

Urban Tehnic Chimie 
industriala 

2 Operator fabricarea si 
recuperarea polimerilor 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL PARTICULAR 

Denumirea unităţii Domeniul  Calificare profesională 

Şcoala Postliceală  "Med- Farm 

Speranţa" Ocna Mures 
Sănătate şi Asistenţă Pedagogică Asistent Medical Generalist 

Şcoala Postliceală  "Med- Farm 

Speranţa" Ocna Mures 
Sănătate şi Asistenţă Pedagogică Asistent Medical de Farmacie 

Sursa: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba 
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Inspectoratele şcolare, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice 

locale, stabilesc unităţile de învăţământ în care se organizează filiera tehnologică 

sau vocaţională a liceului, ţinând seama de tendinţele de dezvoltare socială şi 

economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale. 

În acest context, în plan educaţional, este importantă colaborarea între 

instituţiile de învăţământ şi autorităţile locale în scopul corelării ofertei educaționale 

cu nevoia de calificare existentă pe piaţa muncii.  

Raportat la potențialul de dezvoltare turistică al microregiunii și la direcțiile de 

dezvoltare în acest sector, se conturează necesitatea  cuprinderii în planul de 

școlarizare al liceelor, la profilul servicii, a specializării în domeniul turismului și 

alimentației, care să ofere personal calificat în acest domeniu.  

Învăţământul liceal tehnologic şi vocaţional se poate organiza și pe baza 

solicitărilor venite din partea angajatorilor privaţi sau ai Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte de şcolarizare. Programele de 

pregătire profesională sunt stabilite de către unitatea de învăţământ prin consultare 

cu angajatorii. 

Pe lângă liceele cu profil tehnologic, la dezvoltarea resurselor umane  

contribuie și cursurile de formare profesională continuă, prin formarea de specialişti 

calificaţi,  pregătiţi să satisfacă nevoile existente pe piaţa muncii. În acest sens este 

oportună analiza, în colaborare cu principalii agenţi economici din zonă, a nevoii de 

calificare şi corelarea acesteia cu  programele de formare profesională continuă. 

În Microregiunea  Alba de Jos există furnizori de formare profesională 

acreditați, care derulează programe de educație a adulților, oferind noi oportunități în 

rândul celor care doresc o reconversie profesională sau dobândirea de noi 

competențe. 

Un avantaj în domeniul educației îl reprezintă distanța relativ mică față de 

centrele universitare Alba Iulia, Cluj Napoca și Sibiu, care contribuie la formarea 

tinerilor prin învățământul superior de calitate.  
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3.1 Analiza SWOT – Învățământ 
 

PUNCTE TARI 

 

- rețea școlară diversificată; 

- infrastructura școlară bine 

dezvoltată; 

- personal didactic calificat; 

- ofertă diversificată de calificare în 

învățământul profesional și 

tehnologic; 

- existența învăţământului 

postliceal; 

- distanță relativ mică față de 

centrele universitare Alba Iulia, 

Cluj Napoca și Sibiu; 

PUNCTE SLABE 

 

- accesul dificil la învățământ pentru 

locuitorii din mediul rural, mai ales 

din satele izolate; 

- reducerea numărului populaţiei 

şcolare, mai ales în mediul rural; 

- existenţa absolvenţilor care nu se 

pot adapta pieţei muncii; 

- insuficiența fondurilor pentru 

întreţinerea şi dezvoltarea 

infrastructurii şcolare şi a bazei 

materiale; 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

- adaptarea ofertei educaţionale a 

instituţiilor de învățământ din 

microregiune la cerințelor pieței 

muncii; 

- corelarea ofertei de formare 

profesională cu cerinţele pieţei 

muncii; 

- accesarea oportunităţilor de 

finanţare pentru modernizarea, 

dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii educaționale; 

- dezvoltarea unor parteneriate cu 

mediul de afaceri şi societăţi de 

AMENINȚĂRI 

 

- îmbătrânirea populației în mediul 

rural și reducerera numărului 

copiilor înscriși în învățământ; 

- abandonul școlar; 

- deteriorarea infrastructurii/bazei 

materiale ca urmare a uzurii 

acesteia și întreținerii 

necoprespunătoare; 

- migrarea cadrelor didactice spre 

alte sectoare de activitate mai 

bine remunerate; 
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formare profesională pentru 

implementarea unor programe de 

formare profesională, ucenicie şi 

stagii,  în vederea corelării ofertei 

de formare profesională cu 

cerinţele pieţei muncii; 
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 CAPITOLUL 4  Viața culturală  
 

 Cultura este unul dintre cel mai important factor în procesul de dezvoltare 

durabilă, oferind modele economice bazate pe resursele microregiunii culturale, 

tangibile și intangibile. Este un instrument important de dezvoltare într-o economie 

globală, bazată în special pe servicii. Este liantul pentru coeziunea socială și este un 

factor de dezvoltare socială şi comunitară, contribuind la eliminarea tensiunilor și 

excluziunii sociale prin dialogul intercultural și promovarea diversității culturale. Se 

poate observa în cultură expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, 

naţionale etc.) şi, în aceeași măsură, a diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale şi 

drepturi fundamentale.  

Baza culturală a microregiunii reprezintă un instrument important în procesele 

de regenerare și revitalizare urbană și rurală, fiind un instrument esențial în 

furnizarea serviciilor educaționale, prin dezvoltarea creativității și abordării 

inovatoare pentru toate categoriile de vârstă. 

În Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru 

perioada 2014-2020 regăsim cadrul de referință organizat în domenii culturale și 

funcțiuni ale acestui sector cultural și creativ.  

 

Domeniile culturale Funcțiuni 

Patrimoniul cultural:  

- Patrimoniul material (inclusiv muzee și 

instituții de specialitate și biblioteci): 

- Patrimoniu mobil  

- Patrimoniu imobil  

Protejarea (cercetare, 

conservare / prezervare, 

restaurare, punere în valoare)  

Producția 

Management/reglementare 

- Patrimoniu imaterial (inclusiv  

așezăminte culturale): 

- Artizanat și meșteșuguri  

tradiționale  

- Folclor 

Diseminarea (distribuție, 

difuzare, inclusiv prin noile 

modele de afaceri dezvoltate 

în mediul on-line)  
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Domeniile culturale Funcțiuni 

Creație contemporană: 

- Artele spectacolului, inclusiv instituțiile 

și organizațiile furnizoare de oferte în 

acest domeniu  

- Literatura, inclusiv industriile cărții  

- Artele vizuale, inclusiv galeriile de artă  

- Arhitectura și designul 

- Publicitatea 

Educație/intervenție culturală  

Creația 

 

Sursa: Strategia Sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru 

perioada 2014 -2020 

 Printre cele mai importante instrumente juridice internaționale care stipulează 

în mod explicit drepturile culturale trebuie menționate în primul rând Declarația 

universală a drepturilor omului, Pactul internațional privind drepturile economice, 

sociale și culturale și Declarația universală a UNESCO privind diversitatea culturală. 

 Astfel, într-o enunțare simplificată a acestor drepturi, instrumentele folosite 

coroborate cu politicile culturale vor facilita dreptul de acces la cultură, dreptul de a 

participa la viața culturală, dreptul fiecărei persoane de a beneficia de protecția 

intereselor morale și materiale ce decurg din orice producție științifică, literară sau 

artistică al cărei autor este, dreptul la libertatea de exprimare, de creație și de 

cercetare. 

 În concordanță cu cele mai importante elemente definite în cadrul de referință 

național, la care trebuie avute în vedere și prioritățile guvernamentale pentru 

sectorul cultural, prioritățile strategice pe termen mediu sunt: dezvoltarea, renovarea 

și înzestrarea corespunzătoare a infrastructurilor culturale în acord cu realitățile de 

pe plan internațional, eficientizarea și perfecționare profesională în actul managerial 

și de execuție; elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii naționale de 

restaurare și valorificare a patrimoniului cultural; modificarea legii patrimoniului, 

elaborarea legii zonelor protejate și a legii mecenatului în cultură și artă; promovarea 

unui parteneriat activ între stat și societatea civilă.  

 Pentru stabilirea obiectivelor generale adoptate și asumate de către Ministerul 
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Culturii în ultimii ani s-a avut în vedere relaționarea priorităților sectorului cultural cu 

politicile și strategiile Uniunii Europene în acest sector. Strategia Europa 2020, care 

este strategia de dezvoltare a Uniunii Europene pentru acest deceniu, poate fi 

descrisă în trei priorități: creștere inteligentă, dezvoltare durabilă și o dezvoltare a 

incluziunii. 
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4.1 Repere culturale și istorice în microregiune 
 

 

Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud este una dintre cele mai 

importante instituţii de profil din ţară care desfăşoară activităţi culturale, artistice 

şi de educaţie la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional. 

La nivel internaţional instituția are reprezentativitate în cadrul 

manifestărilor culturale: expoziţii, lansare de carte, recital de muzică, lectură 

publică, prezentare de filme documentare: Parlamentul European Bruxelles, 

Belgia, Sediul ONU, New York, Institutul Cultural Roman New York, Centrul 

Cultural D’Uccle, Bruxelles/Ambasada României în Regatul Belgiei. La nivel 

local, judeţean, regional, naţional, conform proiectelor de expoziţii la centrul 

Cultural Liviu Rebreanu, Galeriile Inter Art Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba 

Iulia, Târgul de carte Alba Iulia, Galeria de artă Turn Cluj Napoca, Universitatea 

„1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca. 

În parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba/Centrul de Cultură A. Bena, 

Fundaţia Inter-Art Aiud, Consiliul Local/Primăria Municipiului Aiud, Biblioteca 

județeană Lucian Blaga Alba au fost organizate principalele manifestări naţionale 

şi internaţionale în Europa, festivaluri de film, artă fotografică, umor etc. 

Principalii parteneri şi colaboratori ai Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” au fost: 

Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU, Ambasada României în Belgia, 

Institutul Cultural Român București şi New York,  Asociaţia Echange Average & 

Partage Franţa, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul de Istorie Aiud, 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea de Artă şi Design Cluj 

Napoca, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, Centrul Cultural Francez 

Cluj-Napoca, Academia Popa’s Timişoara, Colegiul Naţional ”Titu Maiorescu 

Aiud”, Şcoala Gimnazială ”Axente Sever”, Şcoala Gimnazială ”O. Hulea”, 

Colegiul Tehnic Aiud. S-au realizat proiecte culturale şi în spaţii neconvenţionale: 

Piaţa Consiliul Europei, Huting Bar Aiud, Penitenciarul Aiud. 

Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud împreună cu partenerii şi 

colaboratorii săi a susţinut demersul cultural-artistic al artiştilor plastici, 

muzicienilor şi scriitorilor consacraţi şi a debutanţilor fiind organizate întâlniri 
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culturale cum ar fi: expoziţia personală “Visând speranţa” Ştefan Tărăbuţă şi 

Florin Stoica în cadrul proiectului Arta în penitenciare; Art-Cultura’13, alternative 

culturale ale spaţiului cultural, Ocna Mureş;  expoziţia de grup Daruri de mărţişor; 

expoziţia personală Rodica Pungea; expoziţia de păsări şi animale mici; expoziţia 

personală de artă plastică Natalia Bardi; expoziţia personală de artă plastic Ioan 

Victor Cacovean; prezenţa la cea de a VI-a ediţie a Târgului de carte Alba 

Transilvania; lansare de carte: Ligia Csiki, Puşa Roth, Ştefan Melancu.    

Au fost realizate parteneriate privind proiectele culturale internaţionale  cu 

Parlamentul European Bruxelles, Belgia, Comisia Naţională a României pentru 

ONU pentru expoziţia de la sediul ONU, New York, Institutul Cultural Roman din 

New York. Parteneri interni în realizarea acestor manifestări: Fundaţia Inter-Art 

Aiud, Primăria/Consiliul Local Aiud, Consiliul Judeţean Alba.  

În parteneriat cu Penitenciarul Aiud şi Fundaţia Inter-Art a fost organizat 

Simpozionul de creaţie literară şi ilustraţie de carte. 

La nivelul Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” a fost realizată o cercetare 

privind percepţia culturală a persoanelor private de libertate, materializată în 

volumul: Liter-art”, Penitenciarul Aiud, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu 

ISBN 978 973 7749 52 9.  

Manifestări de tradiţie ale Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu”: Ceasul de 

taină al poeziei, Mihai Eminescu; Festivalul internaţional de umor; Festivalul 

internațional al filmelor de foarte scurt metraj - festival des très courts; Colocviile 

de literatură şi arte; Concursul de eseuri „Iacob Buta”; Tabăra internaţională de 

creaţie pentru tineret inter-art international youthartcamp, Aiud; Festivalul 

internaţional de folclor; Tabăra internaţională de artă plastică „inter-art; Festivalul 

internaţional de documentare artistice şi artă foto; Zilele culturale „Liviu 

Rebreanu”; Concert de muzică folk la Aiud; Salonul naţional de icoane si pictură 

religioasă.   

Pentru regândirea spaţiului cultural comunitar şi identitar, având ca grup 

ţintă elevii şi modul în care îşi vor ocupa activ timpul liber pe perioada vacanţelor 

şcolare în municipiului Aiud au fost derulate programele: ‘’Vacanţă activă’’ pentru 

cercurile: teatru de umbre, atelier de desen, pictură, fotografie, jocuri de scenă, 

muzică precum şi programul special de artă fotografică în limba maghiară. Pentru 

comunitatea rromă a continuat programul de integrare comunitară prin 
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programele de muzică şi dans, precum şi prin programele de formare 

profesională. 

Funcționează, la nivelul Centrului Cultural, Cercul de chitară şi muzică 

folk, Cercul de icoane şi pictură religioasă, Cercul de pian şi claviaturi, Ansamblul 

folcloric ”Doina Aiudului” și Ansamblul 

de copii Doina Aiudului. 

Repertoriul ansamblului ”Doina 

Aiudului” cuprinde obiceiuri, cântece şi 

dansuri populare de pe valea Mureşului, 

a Târnavelor, din munţii Apuseni precum 

şi din alte zone ale ţării. Jocurile 

populare vestite pe valea Mureşului: 

„Haidăul cu bâta”, „Mureşul”, „Turdaşul” 

şi „Haidăul cu două fete”, cel din urmă fiind unic în ţară, sunt specifice folclorului 

naţional. Atât soliştii, cât şi dansatorii şi orchestra interpretează doine vechi 

culese din sate din zona Aiudului. În afară de aceste dansuri specifice 

microregiunii, ansamblul are în repertoriu dansuri din toate zonele ţării. 

Muzeul de Istorie Aiud - Începuturile colecţiei muzeale datează din anul 

1796 când, la Colegiul Academic Bethlen Gábor, a fost înfiinţat RARITATUM ET 

RERUM NATURALIUM MUSEUM. Din 1950 colecţiile ce ţin de domeniul istoriei 

şi al arheologiei au fost transferate în 

clădirea fostului Palat Princiar (Castelul 

Bethlen).               

Expoziţia de bază a Muzeului de 

Istorie Aiud este prezentată pe parcursul 

a patru săli, dintre care trei la parterul 

clădirii şi una la etaj. În prima sală 

(lapidarul) pot fi admirate de către 

vizitator o serie de monumente 

sculpturale şi epigrafice datând din perioada daco-romană. Următoarea sală 

prezintă vestigii încadrate cronologic între paleoliticul final şi începutul primei 

vârste a fierului. Remarcabile sunt piesele din depozitele de bronzuri de la Aiud şi 

Şpălnaca, două dintre cele mai importante depozite de acest gen din arealul 

transilvan.  



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 116 

Epoca fierului propriu-zisă este ilustrată în următoarea sală. Exponatele 

aparţin atât populaţiei autohtone cât şi migratorilor sciţi şi celţi. În ultima sală de 

prezentare a expoziţiei de bază pot fi văzute artefacte datând din perioada dacică 

clasică, perioada daco-romană, prefeudală (inclusiv piese de factură gepidică, 

slavă, maghiară), feudală şi modernă. De asemenea, într-una dintre vitrine, sunt 

expuse piese din colecţia Fenichel Samuel, trimise de către acesta din Papua-

Noua Guinee la sfârşitul secolului XIX. 

În plus, în sala de expoziţii temporare pot fi vizitate diferite expoziţii 

documentare, de artă sau etnografice. 

 

Muzeul de Ştiinţele Naturii din Aiud este una din cele mai vechi instituţii 

de acest gen din ţară. Atestat documentar încă din anul 1796, muzeul 

funcţionează în incinta Colegiului “Bethlen Gabor” Aiud. 

 

Cele mai multe piese pe care 

muzeul le deţine sunt expuse în patru 

săli, fiecare având un specific al său. 

O plimbare prin sălile muzeului vă 

poartă de la cele mai primitive forme 

de viaţa până la marea diversitate a 

lumii animale din zilele noastre. 

Astfel, în prima sală sunt expuse, pe 

de o parte, fosile (de mamut, 

dinosaur, palmier, etc), iar pe de altă parte roci şi minerale, clasificate sistematic. 

Sala a-2-a începe prezentarea animalelor din fauna actuală. Animalele sunt 

expuse în ordine sistematică, începând cu cele mai simple nevertebrate, 

continuând cu primele grupe de vertebrate (peşti, amfibieni, reptile). Tot aici sunt 

expuşi aşa-numiţii 'monştrii', respectiv animale şi fetuşi umani cu malformaţii 

genetice: purcel cu doua capete, cu şase picioare, pui de găină cu patru picioare, 

fetus uman cu spina bifida, etc. Sala a-3-a, cea mai atractivă, îndeosebi pentru 

vizitatorii elevi, cuprinde colecţiile de păsări şi mamifere ale muzeului, cu specii 

de pe toate continentele, multe rarităţi, chiar endemisme. Ultima sală cuprinde 

exponate care ilustrează evoluţia scheletului la vertebrate, încheind cu scheletul 

uman. Pot fi privite aici un rostru al 'peştelui- fierăstrău', măsea şi fildeş de 
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elefant, etc. Tot aici este expusă o parte a colecţiei de ouă a muzeului, cuiburi ale 

unor sp.de păsări. În scop didactic a fost realizată o expoziţie de mulaje 

reprezentând principalele rase umane de pe Glob. 

 

Biblioteca Municipală “Liviu Rebreanu” Aiud face parte din seria 

bibliotecilor publice de tip enciclopedic, 

iar prin activitatea pe care o desfăşoară 

organizează activitatea de lectură publică 

şi oferă servicii de informare şi 

documentare comunitară.  

Biblioteca Raională Aiud s-a 

înfiinţat în anul 1951, cu un fond de 2000 

de volume.  

Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” se defineşte ca instituţie cu rol 

strategic în cadrul societăţii informaţionale, deschisă tuturor cetăţenilor 

municipiului Aiud, indiferent de statut social, economic, vârstă, sex ori 

naţionalitate şi dispune de 81.192 de unităţi de bibliotecă. 

 

Biblioteca Documentară ”Bethlen Gábor” Aiud s-a înființat în anul 1622  

de către Principele Bethlen Gábor (1613 - 1629), după care, în anii următori o 

dezvoltare extraordinară, devenind o instituție științifică și culturală renumită în 

lume. Fondul ei de bază îl constituie cărțile cu o bogată informație în majoritatea 

domeniilor științei apărute în secolul XV - XIX. Colecțiile sale au o deosebită 

importanță bibliofilă, cât și o mare valoare documentară și de informare științifică.  

De asemenea, biblioteca deține o bogată colecție de periodice literare si 

științifice în limbile maghiară, română, germană, rusă, franceză, la acestea 

adăugându-se și o importantă colecție de manuscrise, diplome, ordine, acte 

oficiale, fotografii și proclamații, deosebit de valoroase prin conținutul lor istoric, 

politic, literar, cultural si social. 

 

Aiudul este un oraş cu o importantă tradiţie multiculturală. Oraşul se 

remarcă prin prezenţa unei importante minorităţi maghiare, care reprezintă 

16,45% din populaţia oraşului, în cifre absolute 3456 persoane la recensământul 

din 2011. Pe lângă comunitatea maghiară, viaţa oraşului se mai îmbogăţeşte prin 
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prezenţa comunităţii rrome (4,39% - 947 persoane), germane, dar şi a altor 

naţionalităţi într-un procent de sub 0.5%. Pentru comunitatea maghiară Aiudul 

este un centru cultural reprezentativ în regiune. 

Biserica ortodoxă este împărţită în 11 parohii situate în municipiu şi 

localitățile aparţinătoare/componente, la care se adaugă o biserică construită în 

urmă cu 10 ani în incinta Penitenciarului Aiud.  

Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică deţine două parohii: 

Parohia Aiud I şi Aiud II.  

Protopopiatul Reformat din Aiud, Biserica Reformată deţine un număr de 5 

biserici care sunt repartizate în municipiul Aiud şi în localităţile componente şi 

aparţinătoare.  

Biserica Creştină Baptistă are un sediu situat în strada Mărăşeşti nr. 2. 

Parohia unitariană cu sediul în strada Iuliu Maniu, are în prezent un număr 

de peste 200 de credincioşi. 

Oraşul Ocna Mureş deţine următoarele monumente de istorie şi 

arhitectură: 

- Biserica Romano-Catolică, situată pe strada Nicolae Iorga la nr. 16, 

construită în sec. XVIII-lea;  

- Castelul Teleky – situat în cartierul Uioara de Sus.  

În punctul cel mai înalt al oraşului, lângă malul Mureşului, se află urmele 

unui vechi castel medieval amintit în documente în anul 1290 sub numele de 

„castelul nou”, subliniind astfel existenţa unei fortificaţii mai vechi, probabil din 

secolele al X-lea şi al XI-lea, din care se mai pot vedea încă porţiuni dintr-un val 

de pământ cu şanţ. Noul castel medieval din piatră, construit la sfârșitul secolului 

al XIII-lea, a fost parţial dărâmat, ridicându-se în locul lui, între anii 1850 şi 1859, 

un castel modern neogotic pentru familia nobiliară Banfy, o construcţie 

dreptunghiulară cu parter şi două etaje.  

Din castelul medieval se mai pot vedea ruinele unui turn pentagonal, situat 

în colţul de nord-est al castelului modern care era probabil vechiul donjon al 

castelului medieval. Se ştie că acest important castel, amintit şi în anii 1336 şi 

1392, a fost ridicat din ordinul regelui pentru protecţia salinelor, dar din secolul al 

XV-lea a intrat în posesia unor nobili. Mihai Viteazul în scurta sa domnie l-a donat 

banului Mihalcea. Ultimul nobil proprietar al castelului a fost groful (contele) 

Adam Teleky. 
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În cartierul Uioara de Sus, în vecinătatea castelului nobiliar se află Ruinele 

bisericii romanice, datată în jurul anului 1300, se mai păstrează zidurile din 

cărămidă cu clopotniţă situată deasupra traveei din mijlocul tribunei. La etaj 

clopotniţa are ferestre geminate, cu capiteluri cubice. Spaţiul de sub tribună 

poartă o veche boltă cilindrică transversală, la fel ca şi traveele laterale. Vechiul 

altar romanic semicircular a fost înlocuit cu unul poligonal gotic cu ferestre 

bipartite, iar portalul, de tip Renaştere, are forma dreptunghiulară cu chenar şi cu 

nişe deasupra arhivoltei.  

Monument peisagistic de importanţă locală este „Stejarul Unirii”, situat în 

curtea vechiului gimnaziu de pe strada Nicolae Iorga. „Acest stejar a fost plantat 

în anul 1921, de învăţătorul Moldovan Leon, directorul şcolii, în amintirea Unirii 

din 1918”. Inscripţia a fost refăcută în anul 1995, prin grija Societăţii „Avram 

Iancu”.  

În localitatea Cisteiu de Mureş există următoarele obiective de istorie şi 

arhitectură, care au fost inventariate, conform Studiului de delimitare şi 

inventariere a monumentelor şi zonelor istorice protejate din județul Alba:  

- Castelul Mikes; 

- Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli”.  

În localitatea Războieni este identificat în partea de vest a localităţii, spre 

comuna Unirea, castrul roman, pe locul numit “Cetate” unde s-au găsit de către 

diferiţi arheologi sculpturi şi obiecte de gospodărie şi alte obiecte de marmură şi 

inscripţii. Ştampilele aplicate pe cărămizi şi ţigle dovedesc că acest castru a fost 

construit şi ocupat de detaşamentele Legiunii a XIII-a Gemina și a V-a 

Macedonica cu misiunea de a păzi ocnele de sare de la Salinae (Ocna Mureş) şi 

drumul imperial dintre Salinae şi Apulum.  

În localitatea Ocna Mureş şi în satele din împrejurimi s-a cristalizat un port 

popular unic, în care abundă galbenul spicului de grâu, port care astăzi se mai 

păstrează doar întâmplător. Prof. Nicolae Pintea, autorul primei monografii a 

acestei localităţi, consemna, în anul 1943, că încă din acea perioadă, portul 

popular începuse să fie abandonat, în principal de generaţia tânără, în paralel 

constatându-se şi o abandonare a obiceiurilor folclorice.  

Instituții și personalități culturale 

� Casa de cultură a oraşului Ocna Mureş cu o capacitate de 350 locuri; 

� Cămine culturale: 
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- Uioara de Jos – capacitate 200 locuri;  

- Uioara de Sus – capacitate 200 locuri;  

- Razboieni – capacitate 200 locuri;  

- Micoşlaca – capacitate - 150 locuri;  

- Cisteiul de Mureş – capacitate 100 locuri.  

� Evenimente culturale: 

- Zilele oraşului Ocna Mureş; 

- Zilele bibliotecii orăşeneşti „Mircea Cenușă“; 

- Festivalul de interpretare de muzică populară “Mureş pe marginea ta“; 

- Festivalul Interjudețean de folclor ”Tradiții Uiorene”; 

- Festivalul de Colinde ”Slobozi-ne gazdă în casă”. 

Biserica Reformată din Teiuş este unul din cele mai vechi lăcaşe de cult 

din Teiuş, fiind declarată monument istoric alături de alte două biserici. Este una 

din creaţiile remarcabile ale epocii de tranziţie din secolul al XIII - lea şi secolul al 

XIV - lea. Biserica Reformată din Teiuş, prin vechimea, prin dimensiunile şi 

caracterul său decorativ, rămâne una din cele mai importante monumente de 

arhitectură medievală din Transilvania. 

Biserica romano - catolică din Teiuş a fost ctitorită de Iancu de Hunedoara 

în amintirea luptei cu turcii la Sântimbru, în anul 1442 şi s-au continuat lucrările în 

timpul fiului său, Matei Corvin.  

Referitor la Parohia Greco - Catolică din Teiuş există unele date oficiale 

pentru prima dată în semantismul Arhidiocezei Mitropolitane Greco-Catolice din 

Alba-Iulia şi Făgăraş, pe la anul 1900. La Teiuş, există o biserică de piatră 

construită în anul 1500 cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. unii 

specialişti datează biserica din Teiuş spre începutul secolului al XVII-lea. În anul 

1733 singura biserică românească era cea construită în secolul al XVI-lea, care 

odată cu aderarea credincioşilor la religia Greco - Catolică a fost trecută şi 

biserica în patrimoniul Bisericii greco-catolice până în anul 1948. 

Între ani 1948 - 2000 biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii 

Domnului” a aparţinut Bisericii Ortodoxe, iar după anul 2000 respectându-se 

dreptul la libertatea religioasă în ţara noastră, biserica aparţine cultului greco-

catolic, fiind subordonată Mitropoliei greco-catolice de la Blaj. 

Biserica din Peţelca pentru început a fost construită din lemn în 1835, 

forma acesteia fiind de navă, străjuind satul de aproape un secol şi jumătate, 
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apoi în anul 1948 a fost demolată şi reconstruită din cărămidă. Turnul bisericii a 

fost înalt de aproape 15 m dar datorită vânturilor şi vechimii, s - a dărâmat în anul 

1956, ridicându - se un alt turn de 6 m. Clopotele, până în anul 1934 se aflau în 

turnul bisericii, iar de la această dată au fost aşezate în clopotniţă din imediata 

apropiere a bisericii. Clopotniţa a fost construită din bârne de lemn, acoperită cu 

tiglă, în anul 1934. 

Moscheia. În secolul al XVI-lea la Teiuş s-au stabilit evreii, pe care îi 

întâlnim şi în alte localități apropiate Teiuşului, la Partoş şi Alba-Iulia. După 

stabilirea unui număr de câteva familii de evrei, toţi comercianţi, primul lucru a 

fost să-şi ridice un templu impunător în Teiuş, în anul 1897. 

În anul 1880 erau 93 de evrei. Astăzi, templul nu mai exista, a fost 

dărâmat în anul 1988 cu acordul Federaţiei evreilor din România şi a 

Departamentului Cultelor din Ministerul Culturii, atât din lipsa practicanţilor 

acestui cult cât şi a imposibilităţii întreţinerii clădirii. Odinioară a existat aici o viaţă 

comunitară avansată. Familiile evreilor din Teiuş ajunseseră destul de 

numeroase şi foarte bine situate din punct de vedere material, aproape tot 

comerţul ajungând în mâinile lor. În anul 1920 în Teiuş locuiau 146 de evrei, iar în 

anul 1941 erau 364 de evrei. 

La 21 iunie 1941 toţi evreii din mediul rural au fost evacuaţi, fiind siliţi să se 

mute la oraş. Ulterior a existat posibilitatea ca fiecare să se întoarcă, însă s-au 

întors doar câteva familii. 

Biserica ortodoxă română „Sf. Nicolae” Teiuş 

După realizarea marelui deziderat al "Unirii cu ţara", pecetluit la Alba Iulia 

la 1 decembrie 1918, prin votul unanim al tuturor romanilor din Transilvania, 

Banat, Crișana şi Maramureş, decişi a celor din Teiuş, în cadrul României Mari, 

s-a şi pus în lucru problema românilor ortodocşi din Teiuş, înfiinţându-se încă din 

anul 1924 parohie ortodoxă. În anul 1925 s-a pus temelie bisericii actuale - 

"Sfântul Nicolae" Teiuş. Construcţia bisericii s-a realizat în stil bizantin, formă de 

cruce, cu două turnuri în faţă pentru clopote şi o cupolă mare - centrală. 

Biserica ortodoxă română ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Căpud 

datează pe timpul conscripţiei epoca klein; deşi parohia avea numai 10 familii. 

Parohia din Căpud datează din 1854 şi poartă hramul ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

Gavril”. Biserica a fost reconstruită din zid, pictată în anul 1977, fiind reconstruită 
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pe acelaşi loc unde a fost vechea biserică de lemn, biserica ce a fost adusă din 

satul Obreja, județul Alba în anul 1854. 

În comuna Fărău la nivelul anului 2008 s-a înființat ansamblul de dansuri 

populare ”Izvorașul 2008”. Bătuta fetelor reprezintă un dans popular specific 

zonei Fărău, simbol al tradiției nunților de odinioară. Frumusețea costumelor 

populare în armonie cu jocurile și cântecele de petrecere dau o notă distinctivă 

moștenirii spirituale. 

În comuna Hopîrta este amenajată o bibliotecă care asigură cărțile 

necesare elevilor. În fiecare sat din comună există câte un cămin cultural recent 

reabilitat și echipat pentru spectacole și alte manifestări culturale. 

 De-a lungul anilor, localnicii și-au creat obiceiuri aflate într-o relație directă 

cu calendarul creștin. Acestea s-au îmbinat cu practicile precreștine și cu 

superstițiile. Începutul postului Sărbătorii Paștelui este marcat de obiceiul 

”sâlitului”, cu rol purificator, practicat de copii cu vârste de până la 15-16 ani, 

desfășurat  duminica la lăsarea serii. Sărbătoarea Floriilor este pusă de 

comunitatea tradițională în relație cu morții. Cu acest prilej, localnicii adună 

”mâțișori” din pădure și împodobesc mormintele cu aceștia. Sărbătoarea de 

Sânziene este marcată de locuitori în două moduri: primul este împletirea 

coronițelor din flori de sânziene și aruncarea lor pe case cu credința că există o 

relație între durata vieții fiecăruia și perioada în care cununile rămân pe casă. Al 

doilea mod prin care se marchează Sărbătoarea Sânzienelor, este realizarea 

unei cruci din aceleași flori și fixarea acesteia pe poarta gospodăriilor. 

 În cadrul Muzeului Etnografic Hopîrta, regăsim carul tractat de boi sau vaci 

care era principalul element dintr-o gospodărie ţărănească implicat în majoritatea 

treburilor cotidiene.  

Muzeul Etnografic Livezile – inaugurat în anul 2006, este organizat în 

două încăperi și prezintă viața tradițională a săteanului, fiind expuse aici  și piese 
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utilizate în activitățile agricole.  

Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din satul Livezile datează din 

secolul al XVII –lea, mai precis din anul 1611. În aproprierea localității Livezile se 

află Schitul ”Sf. Ioan Botezătorul“ aflat la o distanţă de 3 km. 

Biblioteca Comunală Livezile are activitate din anul 1961, când deținea un 

fond de carte de 572 volume, în prezent având un inventar de  12041 volume. 

Biblioteca utilizează o gamă variată de căi şi modalităţi pentru formarea cititorului 

în integralitatea sa. Bibliotecarul nu este numai un simplu mânuitor de cărţi sau 

un intermediar între cititor şi carte, el este educator şi creator de valori culturale. 

În comuna Lunca Mureşului funcționează există două biblioteci - una 

comunală - cu peste 10660 volume de carte, păstrate în condiţii bune, tipărite în 

limba română, maghiară şi franceză iar cealaltă școlară.  

Există două cămine culturale, unul în localitatea Lunca Mureşului care se 

află într-o stare bună de funcţionare, dotat cu o sală de capacitate mare, o sală 

mică, două camere pentru artişti şi o sală pentru club. Clădirea căminului cultural 

din localitatea Gura Arieşului este mai veche, având  capacitate redusă dar a fost 

renovată şi funcţionează, putând găzdui  evenimente de anvergură mai mică. 

 În cadrul unității administrativ teritoriale Mirăslău funcționează căminul 

cultural din Mirăslău, precum și căminele culturale din localitățile Decea și 

Lopadea Veche. 

De asemenea, regăsim Muzeul Etnografic Mirăslău care reconstituie 

fragmente din viaţa săteanului și prezintă câteva aspecte din viaţa cotidiană a 

comunităţii. Biblioteca Comunală oferă oportunitatea lecturii, precum și 

documentarea online, prin folosirea calculatoarelor conectate la internet, aceasta 

făcând parte din programul național Biblionet. 

 În comună există formații de dansuri populare românești și maghiare. 

Evenimentele de care se bucură publicul acestor locuri și nu numai sunt: ”Balul 

Strugurilor”, ”Festivalul Cultură pentru Cultură”, ”Festivalul tradițiilor maghiare”, 

”Ziua Eroilor”, ”Fiii satului”, Hramul Bisericilor. 

În comuna Noșlac regăsim o bibliotecă comunală și cămine culturale în 

localitățile Noșlac, Copand, Stâna de Mureș.  

Locuitorii acestor meleaguri se pot bucura și cu prilejul unor evenimente 

specifice zonei, precum și sărbători, cum ar fi: ”Ziua Femeii”, ”Tradiții și obiceiuri 

pascale”, ”Tradiții și obiceiuri de Rusalii”, ”Roadele Toamnei”, în prezent la ediția 
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a V-a, ”Spectacol de Crăciun”. În comunitate  funcționează Ansamblul Folcloric 

”Vatra Noșlacului”. 

Ca şi în toate zonele Transilvaniei mijlocii, nici aici portul nu a fost prea 

sofisticat. Au dominat culorile alb şi negru care dădeau o tentă de sobrietate. 

Portul tradiţional s-a păstrat până în preajma celui de al doilea război mondial. În 

timpul războiului când fiecare avea pe cineva pe front, aproape întreaga 

populaţie era în doliu.  

O altă cauză a alegerii portului popular sobru, a fost plecarea din „cuib”. 

Din toate satele un mare număr de tineri a plecat către oraşe iar  la revenirea în  

satul natal le era ruşine să mai poarte straiele tradiţionale. Astfel, într-un timp 

record, a dispărut portul tradiţional din satele comunei Noşlac.  

Pe lângă faptul că portul se delimitează după sexe şi vârste, este necesar 

să-l delimităm după sărbătoare şi zilele de lucru. Aproape toată îmbrăcămintea 

se producea pe plan local şi necesita mult timp , dar şi material pentru 

confecţionare, de aceea îmbrăcămintea de lucru era mai modestă şi mai uşor de 

realizat şi chiar de întreţinut.  

Comuna Ponor dispune de 2 cămine culturale, unul în satul Ponor cu o 

capacitate de 150 locuri, construit în perioada 1968-1969 și unul de 100 locuri în 

satul Geogel construit în anul 1958. În această comună au loc hore sătești 

organizate cu ocazia sărbătorilor religioase și la începutul posturilor.  

 Pe raza comunei funcționează din anul 1997 o bibliotecă publică 

comunală și două biblioteci școlare, din anul 1968. Din anul 2013, în cadrul 

Bibliotecii Comunale Ponor funcționează programul național Biblionet. 

 În comuna Rădești există o bibliotecă comunală. În toate localitățile 

comunei sunt cămine culturale, iar în localitatea Rădești este înființată o formație 

de dansuri populare cu dansatori din toate localitățile. 

În localitatea Rădești, există o biserică construită de către episcopul 

greco-catolic Demetriu Radu, originar de pe aceste meleaguri. Aceasta este 

ridicată pe spațiul care desparte cele două sate care formează localitatea: 

Tâmpăhaza şi Uifalău.  
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Pe întreaga întindere a acestei așezări, portul ţăranilor noştri este aproape 

acelaşi, deosebindu-se numai prin lucruri mărunte. Portul este uşor, frumos croit 

şi cu gust fin potrivit pe trup. În zilele noastre, doar o parte din componentele 

portului se mai folosesc, ele fiind adaptate timpului. Acestea îşi arată întreaga 

frumuseţe în zilele de sărbătoare şi în zilele festive, cum ar fi ”Sărbătoarea fiilor 

satului” din ajunul sărbătorilor de Paşti.  

În fiecare an, în luna septembrie - în localitatea Leorinț se desfășoară 

Festivalul Grădinarilor, unde este prezentată o expoziție de legume, iar 

participanții pot degusta produse tradiționale zonei: zacuscă și gulaș la ceaun 

preparat la fața locului. 

  

 În comuna Rîmeț există  bibliotecă comunală,  bibliotecă școlară și  

muzeu etnogarfic.  

Principalul eveniment al comunei este ”Ziua Rîmețului”, organizat în prima 

Sâmbătă și Duminică din luna iulie.  

 Muzeul Etnografic din comuna Rimetea a fost înființat în anul 1952, pe 

baza unei colecții școlare realizate prin jurul anului 1949, având un patrimoniu de 

peste 2500 de piese, organizate într-o expoziție care se găsește în cinci săli din 

clădirea Consiliului Local. Exponatele prezentate reflectă vechile ocupații ale 

locuitorilor din această localitate, precum și portul tradițional specific zonei. Se 

remarcă în mod deosebit uneltele de prelucrare a fierului si produsele 
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meșteșugarilor localnici, alături de un mobilier pictat, tradițional, obiecte 

deosebite de port popular, precum și țesături și cusături de împodobit interioare, 

specifice comunei si satelor din jur. 

 Regăsim pe raza comunei principalele culte sunt Biserica Unitariană,  

Biserica Ortodoxă și Biserica Romano - Catolică. 

 În comuna Stremţ, căminul cultural din localitate a fost înființat în anul 

1960 și este în prezent un locaș de cultură  modern, cu capacitate de 400 de 

locuri. De-a lungul vremii au existat în localitate formații artistice precum ”Corul 

căminului cultural”, ”Taraful de muzică populară”, ”Formația de teatru”, ”Formația 

de dansuri populare”. În cadrul școlii generale din localitatea Stremț activează 

formația de dansuri ”Muguri de nucet” și ansamblul folcloric ”Monica Stan 

Stremț”. Acestea participă la concursuri culturale, evenimente și la sărbătorile 

tradiționale locale. Anual se desfășoară în lunile mai, august și octombrie 

sărbătorile ”Fiii Satului”, în localitățile Stremț, Geoagiu de Sus și Geomal. 

 Biblioteca comunei Stremț funcționează în cadrul Căminului Cultural 

Stremț, având în gestiune un număr de 11533 volume de carte. 

 În comuna Unirea există o bibliotecă, 6 cămine culturale, 2 formații de 

dans. Principalul eveniment al comunei este ”Ziua comunității maghiare”. 

 Muzeul Etnografic Unirea este începutul unei acţiuni, în care comorile 

româneşti ale artei populare de pe aceste meleaguri vor fi salvate şi preţuite la 

adevărata lor valoare. Aici se regăsește reconstituirea unui interior ţărănesc. 

Sunt expuse o serie de piese care formează costumul popular femeiesc 

de pe Valea Mureşului și portul bărbătesc, piese confecţionate din lemn (război 

de ţesut, vârtelniţă, sucală, răşchitor, roţi de tors, furci de tors), piese de mobilier 

pictat, ustensile casnice (oale de sarmale, farfurii, troci de pâine, ciur, cântar, 

ticlăzău). 
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4.2 Analiza SWOT – Viața culturală 
  

Analiza este axată pe cadrul general al sectorului cultural al microregiunii, 

care se completează cu analizele efectuate pe subdomenii de patrimoniu 

exemplificate în Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2014 -2020. 

  
PUNCTE TARI 

 

- existența unui număr semnificativ 

de monumente istorice; 

- diversitatea formelor de expresie 

culturală a comunităţilor - folclor, 

meșteșuguri și tradiții din 

microregiunea ”Alba de Jos”; 

- existența  colaborărilor pe plan 

național și internaţional în 

domeniul cultural – Evenimente 

culturale consacrate; 

- existenţa bibliotecilor publice- 

premiză a furnizării informaţionale 

şi de lectură în comunităţile 

urbane și rurale; 

PUNCTE SLABE 

 

- imprecizia inventarului și evidenței 

patrimoniului; 

- intervenții neavizate; 

- insuficiența resurselor financiare pentru 

asigurarea măsurilor de protejare, de 

asigurare a securității și punere în 

valoare a patrimoniului cultural; 

- competitivitate redusă în sectorul 

restaurărilor de monumente istorice, 

ceea ce determină distorsiuni ale pieţei 

şi facilitează apariţia de poziţii de 

monopol ale agenţilor economici; 

- nivelul scăzut de salarizare a 

personalului de specialitate în domeniu 

care determină slaba atractivitate a 

acestui domeniu pentru atragerea de 

tineri specialiști; 

OPORTUNITĂȚI 

 

- exploatarea interesului în creştere 

al consumatorilor de cultură, în 

special a turiștilor, dezvoltarea 

turismului cultural și religios; 

- identificare posibilităţilor de 

finanțare (fonduri nerambursabile, 

AMENINȚĂRI 

 

- lipsa resurselor publice ce pot fi 

alocate activităţilor de protejare a 

monumentelor istorice, în condiţiile în 

care cadrul normativ existent nu 

încurajează investiţiile private în acest 

domeniu; 
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granturi, credite etc.) pentru lucrări 

de restaurare, conservare, punere 

în valoare a obiectivelor culturale; 

- creșterea implicării instituțiilor 

publice (muzee și centre de 

cultură) în acțiunile de promovare 

a patrimoniului cultural la nivelul 

întregii microregiuni; 

- includerea în circuitul cultural 

european a obiectivelor specifice; 

- campanii de promovare și 

publicitate; 

- dispariția treptată a meșteșugurilor 

tradiționale, din cauza producției 

industriale ieftine, care se răspândește 

în comunitățile locale; 

- neglijarea monumentelor sau 

obiectivelor de patrimoniu de către 

proprietarii sau administratorii 

acestora; 

- vandalizarea și furtul; 

- lipsa documentaților de urbanism cu 

reglementări de intervenție asupra 

zonelor cu valori de patrimoniu; 
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CAPITOLUL 5 Sănătate 
  

Reforma în domeniul sănătăţii în România este reglementată prin Legea 

nr. 95 din 14 aprilie 2006, care a suferit numeroase modificări de-a lungul 

timpului. Potrivit acestui act normativ scopul asistenţei de sănătate publică îl 

constituie promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii 

vieţii. 

 Potrivit datelor statistice aferente anului 2012 în microregiune existau 

următoarele unități sanitare, grupate pe forme de proprietate, publică sau privată: 

Categorii de unităţi sanitare Forme de proprietate Număr 

Spitale Proprietate publică 2 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 1 

Dispensare medicale Proprietate publică 1 

Unităţi medico sociale Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de 

medicină generală 

Proprietate privată 1 

Cabinete medicale şcolare Proprietate publică 3 

Cabinete medicale de familie Proprietate publică 33 

 Proprietate privată 9 

Cabinete stomatologice Proprietate publică 9 

 Proprietate privată 22 

Cabinete medicale de 

specialitate 

Proprietate privată 13 

 

Farmacii Proprietate publică 1 

 Proprietate privată 19 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 6 

Laboratoare medicale Proprietate publică 6 

 Proprietate privată 2 

Laboratoare de tehnică 

dentară 

Proprietate publică 1 

 Proprietate privată 5 

Sursa: Insitutul Național de Statistică 
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În microregiune funcţionează două spitale în sistem public: Spitalul 

municipal Aiud, cu ambulatoriu integrat şi Spitalul de Pneumoftiziologie, cu 

ambulatoriu integrat.  

Spitalul municipal Aiud îşi desfăşoară activitatea în două clădiri, una veche 

din anul 1867 şi una nouă din 1993. Spitalul are o capacitate de 225 de paturi, iar 

în structura organizatorică a acestuia se regăsesc: secţiile de medicină internă, 

chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, psihiatrie acuţi; compartimentele 

de cardiologie, chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, obstetrică 

ginecologie, neonatologie, pediatrie, ATI, boli infecţioase, neurologie, primiri 

urgenţe, boli cronice, farmacie; bloc operator; sterilizare; laboratoare de analize 

medicale, radiologie, imagistică medicală şi explorări funcţionale; compartiment 

de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale; cabinet de planificare familială; 

cabinet de boli infecţioase, cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, 

cabinet oncologie medicală. De asemnea,  spitalul dispune de 13 paturi pentru 

spitalizare de zi şi 10 paturi pentru însoţitori.  

 Ambulatoriul integrat al Spitalului Municipal are cabinete în specialităţile: 

medicină internă, cardiologie, endocrinologie, chirurgie generală, obstetrică 

ginecologie, ortopedie şi traumatologie, pediatrie, psihiatrie, ORL, oftalmologie, 

recuperare, medicină fizică şi balneologie, dermato venerologie, neurogloie, 

chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, urologie, neuropsihiatrie infantilă, 

gastroenterologie, pneumologie şi medicina muncii. Laboratoarele deservesc atât 

secţiile cu paturi cât şi ambulatoriul. 

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud a început să funcţioneze ca sanator 

TBC din anul 1923 cu o capacitate de 60 de paturi. În prezent are o capacitate de 

120 de paturi şi se află în subordinea Consiliului Judeţean Alba. Structura 

organizatorică a spitalului cuprinde: secţia de pneumologie I şi II, farmacie, 

laborator de analize medicale, Compartiment BK, laborator de radiologie-

imagistică medicală, laborator de explorări funcţionale, compartiment de 

endoscopie bronşică, dispensar TBC, Ambulatoriul integrat al Spitalului cu 

cabinet în specialitatea pneumologie. 

După desfiinţarea spitalului din Ocna Mureş, ca urmare a adoptării HG 

303/2011 privind strategia națională de raționalizare a spitalelor din Romania, 

Spitalul municipal Aiud şi Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud au rămas în 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 131 

prezent singurele spitale care deservesc din punct de vedere medical populaţia 

întregii microregiuni. 

În orașul Ocna Mureș funcționează o unitate socio-medicală, care în anul 

2012 avea o capacitate de 60 de paturi  Pentru facilitarea accesului la serviciile 

medicale de specialitate  pentru locuitorii din oraş şi din localităţile vecine,  în 

oraşul Ocna Mureş se va deschide un Centru Multifuncţional de Sănătate, care 

va funcţiona ca unitate aflată în subordinea Spitalului Judeţean Alba. În prezent 

populația din zonă este nevoită să să se deplaseze până în municipiul Aiud sau 

în municipiul Alba Iulia, unde se găsesc cele mai apropiate spitale, pentru a 

beneficia de servicii de asistență medicală.  

Paturi în unităţi sanitare, pe categorii de unităţi sanitare, forme de 

proprietate şi localităţi, anul 2012: 

Categorii de 

unităţi sanitare 

Forme de 

proprietate 
Localitate 

Număr 

paturi 

În spitale Proprietate publică Aiud 345 

În unităţi medico- 

sociale 

Proprietate publică Ocna Mureş 60 

Sursa: Insitutul Național de Statistică 

Asistenţa medicală preventivă din colectivităţile de copii preşcolari, şcolari 

şi studenţi se asigură prin cabinetele medicale organizate, conform legii, în 

unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar sau universitar, publice ori private, sau 

prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, după caz. 

Potrivit datelor statistice aferente anului 2012, în microregiune funcţionau 

următoarele cabinete medicale:  

• un cabinet medical de medicină generală în oraşul Ocna Mureş; 

• 3 cabinete medicale şcolare, din care unul în municipiul Aiud şi 2 în 

oraşul Ocna Mureş; 

• 42 cabinetele individuale ale medicilor de familie; 

• 31 cabinete medicale stomatologice; 

• 13 cabinete medicale de specialitate; 

De asemenea, din datele statistice aferente anului 2012, identificăm în 

microregiune: 

• 20 de farmacii; 
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• 6 puncte farmaceutice; 

• 8 laboratoare medicale; 

• 6 laboratoare de tehnică dentară.   

 

Repartizarea unităților sanitare pe localități: 

Categorii de unităţi sanitare Localitate Număr 

Spitale Aiud 2 

Ambulatorii integrate spitalului Aiud 1 

Dispensare medicale Aiud 1 

Unităţi medico sociale Ocna Mureş 1 

Cabinete medicale de medicină generală Ocna Mureş 1 

Cabinete medicale şcolare Aiud 

 
1 

Cabinete medicale şcolare Ocna Mureş 2 

Cabinete medicale de familie Aiud 12 

 Ocna Mureş 9 

 Teiuş 5 

 Fărău 2 

 Hopârta 1 

 Livezile 1 

 Lopadea nouă 1 

 Lunca Mureşului 1 

 Mirăslău 1 

 Noşlac 1 

 Ponor 1 

 Rădeşti 1 

 Rîmeţ 1 

 Rimetea  1 

 Stremţ 2 

 Unirea 2 

Cabinete stomatologice Aiud 15 

 Ocna Mureş 6 

 Teiuş 5 
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Categorii de unităţi sanitare Localitate Număr 

 Lopadea Nouă  1 

 Ponor 1 

 Rîmeţ 1 

 Unirea  2 

Cabinete medicale de specialitate Aiud 8 

 Ocna Mureş 5 

Farmacii Aiud 11 

 Ocna Mureş 4 

 Teiuş 3 

 Noşlac 1 

 Unirea 1 

Puncte farmaceutice Fărău 1 

 Hopîrta 1 

 Lopadea Nouă 1 

 Lunca Mureşului 1 

 Stremţ 2 

Laboratoare medicale Aiud 8 

Laboratoare de tehnică dentară Aiud 5 

 Ocna Mureş 1 

Sursa: Insitutul Național de Statistică 

În mediul rural accesul la serviciile medicale și medicamente este asigurat 

prin cabinetele medicale de familie, farmacii sau puncte farmaceutice și cabinete 

stomatologice.  
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5.1 Analiza SWOT - Sănătate 
 

PUNCTE TARI 

 

- existența a două spitale: Spitalul 

municipal Aiud și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Aiud; 

- personal medical calificat; 

- existența unor spaţii disponibile 

pentru înființarea punctelor 

sanitare; 

PUNCTE SLABE 

 

- insuficienta acoperire cu servicii 

medicale de specialitate la nivelul 

microregiunii; 

- accesul dificil la servicii de 

sănătate pentru locuitorii din mediul 

rural, mai ales din satele izolate; 

- aparatura uzată în cadrul 

serviciilor de sănătate; 

OPORTUNITĂȚI 

 

- deschiderea unor centre 

medicale în localitățile urbane în 

care nu există spitale: Ocna Mureș 

și Teiuș; 

- înființarea unor puncte de primiri 

urgențe la nivelul comunelor;  

- realizarea de proiecte și 

atragerea de fonduri în domeniul 

sănătății; 

- modernizarea, dezvoltarea și 

echiparea infrastructurii de sănătate; 

- creșterea calității actului 

medical; 

AMENINȚĂRI 

 

- migrarea forței de muncă 

calificată din domeniul sănătății;  

- deteriorarea spațiilor, aparaturii 

și serviciilor medicale; 

- nivelul de trai redus şi lipsa de 

informare. 
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CAPITOLUL 6  Asistenţă şi incluziune socială 
 

Asistenţa socială  în România este reglementată de Legea nr. 292/2011 şi 

reprezintă ansamblul de instituţii, programe, măsuri, servicii specializate de 

protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor cu probleme speciale, aflate în 

dificultate, care datorită motivelor de natură  economice, sociale sau psihologică 

nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace  şi eforturi proprii un mod decent de 

viaţă.  

Prin măsurile şi acţiunile specifice asistenţa socială are drept scop 

dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective, prin asigurarea 

nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor  de coeziune şi 

incluziune socială.  

 Valorile, regulile generale şi principiile  reglementate de legea asistenţei 

sociale conturează sistemul naţional de asistenţă socială cu cele două 

componente, respectiv sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de 

servicii sociale. 

 Beneficiile de asistenţă socială  au un impact direct asupra beneficiarilor, 

acestea reprezentând sume acordate lunar persoanelor îndreptăţite având ca 

scop combaterea riscului de sărăcie. 

Prestaţiile sociale în bani sau natură sunt susţinute de măsuri de 

redistribuţie financiară şi cuprind: alocaţiile familiale, ajutoarele sociale şi speciale 

către familii sau persoane, în funcţie de nevoile şi veniturile acestora.  

Alocaţiile familiale se acordă familiilor cu copii şi au în vedere, în principal, 

naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor. 

Ajutoarele sociale sunt prestaţii acordate în bani şi în natură persoanelor 

sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor 

minime. Persoanele cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice sau mentale 

beneficiază de ajutoare speciale. 

  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 defineşte serviciile sociale ca fiind 

activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 
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depăşirii  situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune 

socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

Serviciile publice de asistenţă socială sunt înfiinţate la nivelul unităţilor 

administrativ teritoriale cu rol  în identificarea  şi soluţionarea problemelor sociale 

din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor 

singure, persoanelor cu handicap, precum şi altor persoane cu nevoi sociale. 

Obiectul de activitate al serviciilor publice de asistenţă socială îl constituie 

acordarea de beneficii sociale şi servicii sociale cu caracter primar şi specializat 

menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 

permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi 

a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea 

socială, precum şi acordarea de servicii de sănătate publică specifice (servicii de 

sănătate şcolară).  

În cadrul microregiunii, serviciile sociale de protecție a copilului și a 

persoanelor vârstnice sunt furnizate prin intermediul centrelor rezidențiale sau de 

zi organizate în subordinea DGASPC Alba, în parteneriate public-private, 

încheiate între DGASPC Alba și organizații neguvernamentale sau în subordinea 

exclusivă a organizațiilor neguvernamentale. 

Serviciile sociale  în sistemul de protecţie a copilului 

 La nivelul microregiunii există centre  rezidenţiale şi de zi unde copiii 

proveniţi din familii sărace beneficiază de ocrotire şi suport.  

În serviciile de protecţie de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC 

Alba beneficiază de protecţie un număr de 51 de copii, după cum urmează:  

 

Centre de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC:  

Nr.  

Crt. 
Denumirea serviciului 

Nr. de copii 

protejaţi  

1.  Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip 

familial pentru copilul cu dizabilităţi Sîncrai 

12 

2.  Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip 

familial nr. 1 Aiud 

12 

3.  Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip 13 
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familial nr. 8 Sîncrai  

4.  Complexul de servicii comunitare Aiud – Casa de tip 

familial nr. 14 Sîncrai  

14 

5.  Casa de tip familial nr. 5 Aiud  0 

Sursa DGASPC Alba 
 

Prin convenţiile de parteneriat încheiate  de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu Asociaţia „Filantropia 

Ortodoxă” Alba Iulia, un număr de 157 copii beneficiază de măsuri de protecţie în 

structuri de tip rezidenţial, astfel: 

Centre de tip rezidenţial aflate în parteneriat public – privat, DGASPC – 

organizaţii neguvernamentale:  

Sursa DGASPC Alba 

  

În cadrul microregiunii Alba de Jos funcționează centre rezidenţiale care aparţin 

organizaţiilor private autorizate: 

 

 

 

Nr.           
crt. Denumirea serviciului 

Număr copii 
protejaţi   

1.  Centrul de servicii „Sf. Veronica” Dumbrava                            
- Centrul de plasament de tip familial 
Dumbrava 

60 

2.                       Centrul de servicii „Sf. Veronica” Dumbrava                             
- Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă Dumbrava 

19 

3.  Centrul de servicii „Sf. Veronica” Dumbrava                      
- Centrul maternal Dumbrava 

0 

4.  Centrul de servicii comunitare „Sf. Ilie 
Tesviteanul ” Aiud                                                                                         
-  Centrul de plasament de tip familial Aiud 

19 

5.  Centrul de plasament de tip familial Teiuş                         9 

6.  Casa de tip familial „Sf. Ghelasie” Stremţ 17 

7.  Casa de tip familial pt copii „Sf. Ioan 
Botezătorul”Aiud 

16 

      8. Casa de tip familial „Sf. Mucenic Ciprian” 
Ocna Mureş 

14 
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Centre de tip rezidenţial aflate în subordinea organizaţiilor neguvernamentale 

Nr. 

crt. 
Denumirea serviciului Nr. de copii protejaţi 

1.  Casa de tip familial „ Villa Kunterbunt” Aiud  5 

2.  Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş Casa nr. 1  14 

3.  Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş Casa nr. 2 11 

4.  Fundaţia „Sanctuary” Ocna Mureş Casa nr. 3 10 

Sursa DGASPC Alba 

 De asemenea, se  regăsesc 2 centre de zi pentru copii care funcţionează   

în baza unor convenţii de parteneriat  încheiate  de DGASPC cu Asociaţia 

Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, după cum urmează:  

 

Nr. 

Crt. 
Centre de zi Număr copii 

1. Centrul de zi pentru copii „Sfânta Filofteia” 

Silivaş  

25 

2. Centrul de zi  „Sf. Serafim de Sarov” 

Războieni 

25 

Sursa DGASPC Alba 

Prestaţii sociale acordate copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi  

 În funcţie de gradul şi tipul de handicap, copiii cu handicap 

neinstituţionalizaţi beneficiază de drepturi şi facilităţi, acordate în baza legilor. 

Astfel, copiii încadraţi într-o categorie de handicap au drepturi şi facilităţi 

referitoare la : ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare, educaţie şi 

formare profesională; orientare socio-profesională, asistenţă juridică, asistenţă 

socială, facilităţi de transport, facilităţi fiscale, evaluare şi reevaluare, inclusiv 

examinarea la domiciliu, a cazurilor nedeplasabile, de către membrii comisiei de 

evaluare.  
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Nr. 
crt. Localitate 

Număr copii 
aflaţi în 

plasament în 
centre 

rezidenţiale  

Număr copii 
aflaţi în 

plasament la 
asistenţi 
maternali 

profesionişti  

Număr copii aflaţi în 
plasament la rude 
până la gradul IV/ 

plasament la 
familii/persoane/tutelă 
măsură de protecţie  

1. AIUD 33 9 20 
2. OCNA 

MUREŞ 
11 8 14 

3. TEIUŞ 14 8 10 
4. LUNCA 

MUREŞ 
1 2 3 

5. UNIREA 16 1 6 
6. NOŞLAC 6 1 0 
7. FĂRĂU 0 1 1 
8. HOPÎRTA 0 1 4 
9. MIRASLĂU 3 0 2 
10. LOPADEA 

NOUĂ 
0 2 5 

11. RĂDEŞTI 0 1 0 
12. LIVEZILE 1 0 0 
13. RÎMEŢ 1 0 0 
14. RIMETEA 0 0 0 
15. PONOR 0 0 0 
16. STREMŢ 2 0 0 

Sursa DGASPC Alba 

Sistemul de protecţie al persoanelor adulte 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice, la nivel naţional s-au 

elaborat o serie de legi si politici. Prin Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială 

a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este 

reglementată asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Astfel, protecţia 

persoanelor vârstnice cu sau fără handicap se realizează atât  prin acordarea de 

servicii de tip rezidenţial, cât şi în cadrul reţelelor sociale şi medico sociale de 

îngrijire la domiciliu.  

 Prin convenţiile de parteneriate încheiate cu furnizori privaţi, la nivelul 

microregiunii din datele furnizate rezultă că un număr de 72 de persoane 

beneficiază de protecţie de tip familial în cămine pentru persoane vârstnice  în 

localităţile Dumbrava, Teiuş şi Rîmeţ. 

 

            Centre destinate persoanelor adulte dezvoltate în parteneriat de către 

DGASPC cu organizaţii neguvernamentale : 
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Nr. 
crt. Localitate 

Denumire furnizor 
serviciu social 

Denumire serviciu 
social 

Număr 
beneficiari 
la data de 

1 iunie 
2014 

1. TEIUŞ Asociaţia ,,Sf. Veronica” 
Dumbrava 

Cămin pentru persoane 
vârstnice Teiuş 

15  

2. UNIREA Asociaţia ,,Sf. Veronica” 
Dumbrava 

Cămin pentru persoane 
vârstnice Dumbrava 

33  

   3. RÎMEŢ Fundaţia Valea Mănăstirii 
Rîmeţ 

Cămin pentru persoane 
vârstnice Rîmeţ 

               
15  

Fundaţia Valea Mănăstirii 
Rîmeţ 

Locuinţa protejată 
pentru persoane cu 

handicap Rîmeţ 

                9  

Sursa DGASPC Alba 

 Unele unităţi administrativ teritoriale, prin  serviciile publice de asistenţă 

sociale, au încheiat convenţii de parteneriat cu organizații neguvernamentale 

pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 

nedeplasabile sau greu deplasabile. Astfel de convenții au fost încheiate cu 

Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Asociaţia Caritas Alba Iulia – Îngrijire 

la domiciliu şi parohii locale. Beneficiarii acestor tipuri de servicii provin din 

localităţile Aiud, Ocna Mureş, Teiuş, Hopârta, Izvoarele şi Războieni. Scopul 

acestor servicii constă în prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice 

bolnave, marginalizate şi izolate atât de propria familie şi uneori de societate.  

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 17/2000, privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  persoanelor vârstnice li se pot oferi următoarele  tipuri de 

servicii prin intermediul  serviciilor de îngrijire la domiciliu:  

   - servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării 

sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere administrativă şi 

juridică, sprijin pentru plata unor servicii, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor 

pentru menaj, prepararea hranei; 

- servicii sociomedicale constau în ajutorul pentru realizarea igienei 

corporale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la 

nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi 

culturale, precum şi îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte 

centre  specializate; 
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- servicii medicale sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la 

domiciliu sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, 

administrarea medicamentoasă, acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive 

medicale. 

Reţele de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstinice, cu sau fără 

handicap: 

 

Nr. 

crt.  

Localitate

a  

Denumirea furnizorului 

social  

Denumirea 

serviciului social  

Nr. de 

beneficiari  

1.  Aiud  Organizaţia Caritas 
Arhidioceza Română 

Catolică Alba Iulia  

Centru de îngrijire 
la domiciliu Aiud  

73 

2. Aiud  Asociaţia Filantropia 
ortodoxă Alba Iulia  

Reţea de îngrijire la 
domiciliu Aiud  

25 

3. Ocna 
Mureş  

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

Reţea de îngrijire la 
domiciliu Ocna 

Mureş 

25 

4. Ocna 
Mureş  

Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă  Alba Iulia - filiala  

Filantropia Ortodoxă 
Războieni 

Serviciu de îngrijire 
la domiciliu – 

Aşezământ social 
Războieni 

25 

5. Teiuş  Asociaţia Mitropolitan Greco 
catolic Blaj  

Centru de îngrijire 
la domiciliu Teiuş  

80 

6. Hopârta  Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia 

Reţea de îngrijire la 
domiciliu 

25 

7. Livezile  Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă  Alba Iulia - filiala 

Ortodoxă Izvoarele  

Serviciu socio-
medical de îngrijire 

la domiciliu a 
persoanelor 

vârstnice Izvoarele  

25 

8. Rîmeţ  Asociaţia AS 2001 Alba 
Iulia – Consiliul Local Rîmeţ  

Centru de Îngrijire a 
persoanelor 
vârstnice la 

domiciliu Rîmeţ  

30 

Sursa DGASPC Alba 

 

Prestaţii sociale acordate persoanelor cu handicap 

neinstituţionalizate 

 În funcţie de gradul de handicap, persoanele cu handicap 

neinstituţionalizate beneficiază de prestaţii sociale şi facilităţi fiscale în scopul 

compensării gradului scăzut  de autonomie personală.  
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Nr. crt. LOCALITATE Număr persoane cu handicap 
la data de 1 iunie 2014 

1. Aiud 1007 
2. Ocna Mureş 480 
3. Teiuş 284 
4. Lunca Mureş 73 
5. Unirea 202 
6. Noşlac 62 
7. Fărău 67 
8. Hopîrta 40 
9. Miraslău 87 

10. Lopadea Nouă 119 
11. Rădeşti 47 
12. Livezile 67 
13. Rîmeţ 33 
14. Rimetea 32 
15. Ponor 33 
16. Stremţ 114 

(Sursa DGASPC Alba) 

 Procesul de incluziune socială reprezintă un ansamblu de măsuri şi 

acţiuni multidimensionale din domeniul protecţiei sociale, ocupării forţei de 

muncă, locuirii, educaţiei sănătăţii, informării –comunicării, mobilităţii, securităţii, 

justiţiei  şi culturii, destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării 

a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice a 

societăţii.  

Măsurile de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune 

socială se înscriu în cadrul general de acţiuni multidimensionale ale procesului de 

incluziune socială prin care se asigură oportunităţile şi resursele necesare pentru 

participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la viaţa economică, socială şi 

culturală a societăţii, precum şi la procesul de luare a deciziilor care privesc viaţa 

şi accesul lor la drepturile fundamentale. 

Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune 

socială, statul, prin politicile iniţiate asigură accesul persoanelor vulnerabile la 

unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă, la asistenţă socială şi 

medicală, la educaţie şi la loc de muncă şi instituie măsuri de sprijin conform 

nevoilor ale  persoanelor, familiilor şi grupurilor defavorizate. Astfel, persoanele 

singure şi familiile care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui 

nivel de trai minimal au dreptul la beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale, 

acordate în funcţie de nevoile identificate ale fiecărei persoane sau familii. Nivelul 
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de trai minimal reprezintă limita exprimată în lei care asigură nevoile de bază 

cum ar fi: hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, menţinerea şi salubrizarea 

locuinţei şi se calculează în raport cu pragul sărăciei conform metodologiei 

utilizate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. 

     Principala formă de sprijin pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi 

riscului de excluziune socială este venitul minim garantat, acordat din bugetul de 

stat  prin Legea nr. 416/2001, ca diferenţă între nivelurile prevăzute prin lege 

specială şi venitul net al familiei sau al persoanei singure realizat ori obţinut într-o 

anumită perioadă de timp, în scopul garantării unui venit minim fiecărei persoane. 

Programul de politici destinate cunoasterii si prevenirii situatiilor care 

determină marginalizarea sociala se realizează cu participarea instituţiilor 

publice, a comunităţilor locale, a reprezentanţilor organizaţiilor patronale şi 

sindicale şi a reprezentanţilor societăţii civile. 
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6.1 Analiza SWOT – Asistenţă şi incluziune socială 
 

PUNCTE TARI 

 

- colaborare între sectorul public 

şi privat pentru rezolvarea 

problemelor de ordin social; 

-  existenta furnizorilor  de servicii 

sociale acreditaţi; 

- existenţa serviciilor rezidenţiale 

şi de zi în sistemul de protecţie 

socială; 

- existenţa serviciilor sociale; 

- existenţa unor ONG-uri active 

care oferă servicii specializate; 

PUNCTE SLABE 

 

- sistemul de lucru şi salarizarea nu 

sunt atractive pentru persoanele 

calificate în domeniul asistenţei 

sociale;  

- creşterea numărului de cazuri 

sociale; 

- număr mic de persoane 

specializate în asistenţă socială; 

- servicii insuficiente pentru tinerii 

care provin din sistemul de 

protecţie; 

- servicii insuficiente rezidenţiale si 

de zi pentru persoanele vârstnice; 

- lipsa serviciilor sociale pentru 

persoanele fără adăpost; 

- serviciile de îngrijire la domiciliu a 

persoanelor vârstnice greu 

deplasabile sau nedeplasabile sunt 

insuficiente; 

- servicii insuficiente de suport 

comunitar, de informare, asistenţă 

şi consiliere pentru persoane 

adulte cu handicap; 

- insuficienta resurselor financiare 

pentru dezvoltarea si diversificarea 

serviciilor sociale;  

- lipsa locuințelor sociale; 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 145 

OPORTUNITĂŢI 

 

- oportunităţi de finanţare din 

fonduri europene a infrastructurii 

de servicii   sociale; 

- existenta unor imobile 

disponibile  pentru dezvoltarea  

infrastructurii de servicii sociale;  

- existenta unor modele de bune 

practici ce pot fi replicate; 

AMENINŢĂRI 

 

- creşterea  sărăciei în rândul 

persoanelor vârstnice; 

- îmbătrânirea  populaţiei, care va 

duce la creşterea nevoii de servicii 

sociale; 

- necorelarea  actelor normative în 

domeniul asistenței sociale; 
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CAPITOLUL 7  Infrastructura de Mediu 
 

Potrivit Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Alba, problemele 

de mediu prioritare sunt următoarele: cantitatea şi calitatea apei potabile, 

managementul necorespunzător al deşeurilor, poluarea apelor de suprafaţă, 

poluarea atmosferei, afectarea sănătăţii populaţiei, poluarea solului, poluarea 

apelor subterane, mediu natural şi antropic, turism şi agrement, urbanizarea 

mediului, ameninţări date de accidente majore datorate fenomenelor naturale şi 

antropice, întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru 

managementul problemelor de mediu, capacitatea instituţională nesatisfăcătoare 

a APM Alba în redresarea problemelor de mediu şi impunerea legislaţiei de 

mediu. 

7.1 Calitatea factorilor de mediu  

7.1.1 Calitatea solurilor  

Solul este o resursă neregenerabilă și un sistem foarte dinamic ce 

îndeplineşte multe funcţii şi furnizează servicii vitale pentru activităţile umane şi 

pentru supravieţuirea ecosistemelor.  

În cursul ultimelor decade, procesele de degradare a solului s-au accentuat 

semnificativ. Solul se află sub o presiune crescândă în întreaga Comunitate 

Europeană, accentuată de activitatea umană, cum sunt practicile agricole şi 

silvice necorespunzătoare, dezvoltarea industrială și urbană, turismul. Aceste 

activităţi afectează negativ solul. Degradarea solului are un impact puternic 

asupra unor zone de interes comun pentru Comunitatea Europeană 

Decizia Nr.1600/2002/EC cuprinzând cel de-al VI-lea Program de Acţiune 

pentru Mediu în Comunitatea Europeană stabileşte ca obiectiv protejarea 

resurselor naturale și promovarea utilizării durabile a solului, fiind orientată spre 

adoptarea unei Strategii Tematice pentru protecţia solului. Hotărârea de Guvern 

nr. 1408 din 2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului 

şi subsolului, reglementează acest aspect. 
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Pe teritoriul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos,  

degradarea solului este, în general, o consecinţă a producerii şi depozitării 

neigienice a reziduurilor lichide şi solide, rezultate din activităţile menajere şi 

industriale, ca urmare a exploatării neraţionale a resurselor. Un alt factor al  

degradării solului este folosirea în practica agricolă a unor substanţe chimice, 

precum şi utilizarea neadecvată a unor produse reziduale de origine animală 

pentru creşterea fertilităţii. 

Agricultura, prin particularităţile sale, are o influenţă directă asupra mediului, 

în principal determinată de dotarea precară cu utilaje agricole și lipsa fondurilor 

necesare pentru asigurarea unei fertilizări raţionale, bazate pe studii agrochimice 

ale solurilor. Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot şi fosfor a provocat 

în timp poluarea chimică a solului. Utilizarea în exces a pesticidelor poate avea 

un impact negativ asupra mediului înconjurător şi implicit, asupra sănătăţii 

oamenilor. Odată cu aderarea României la UE, o serie de substanţe active 

considerate foarte dăunătoare pentru sănătate au fost interzise pentru a fi 

utilizate în agricultură.  În prezent, se încurajează utilizarea substanţelor 

alternative care să ţină seama de mediul înconjurător şi siguranţa sănătăţii 

publice, reducând astfel dependenţa de produsele fitosanitare.  

O practică veche utilizată şi în prezent este aceea de folosire a unor 

produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului este. Ca şi 

în cazul îngrăşămintelor chimice, utilizarea incorectă, precum şi depozitarea sau 

evacuarea necontrolată a acestor produse poate produce efecte puternic 

negative asupra solului. Prin consistenţa şi compoziţia chimică a reziduurilor 

provenite din complexele de creştere industrială a animalelor, acestea pot deveni 

un factor de poluare a solurilor. Compoziţia chimică a reziduurilor este influenţată 

de furajarea animalelor cu concentrate în proteine, suplimentate cu adaosuri de 

săruri minerale, inclusiv cu microelemente, de natura substanţelor folosite pentru 

igienizarea şi dezinfectarea adăposturilor, de durata timpului de stocare a 

reziduurilor.  

În zona gospodăriilor rurale individuale, s-a produs o dezvoltare a 

efectivelor zootehnice care generează cantităţi importante de dejecţii animaliere 

(deşeuri), acumulate în platformele de gunoi săteşti, fără amenajări de protecţie a 
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mediului. Impactul asupra mediului este influenţat de ocuparea terenurilor 

agricole şi impurificarea pânzei de apă freatică.  

La acestea se adaugă poluarea solului prin intermediul activităţilor de tip 

industrial. Practic, orice unitate economică activă îşi aduce aportul la poluarea 

solului, prin împrăştierea de pulberi, hidrocarburi, uleiuri minerale, substanţe 

chimice toxice, emisii de noxe în aer, care apoi se depun pe sol, toate acestea 

constituind surse de poluare al căror efect negativ se însumează.  

 

7.1.2 Calitatea aerului  
 
 

Cadrul legal pentru reglementarea măsurilor privind menţinerea şi 

îmbunătăţirea calităţii aerului este reprezentat de Legea 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, care transpune în legislaţia românească prevederile 

Directivei 2008/50/CE  privind calitatea aerului înconjurător. 

Aerul înconjurător este definit ca fiind aerul din troposferă, cu excepţia 

celui de la locurile de muncă, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvenului 

nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare, unde publicul nu are de regulă 

acces şi pentru care se aplică dispoziţiile privind sănătatea şi siguranţa la locul 

de muncă.  

Unul dintre criteriile impuse de directivele europene din domeniul calităţii 

aerului se referă la evaluarea calităţii aerului, prin măsurări în puncte fixe, în 

zonele şi aglomerările în care nivelul poluanţilor atmosferici depăşesc pragul 

superior de evaluare, stabilit pentru fiecare indicator. 

În România sunt amplasate 142 staţii de monitorizare continuă a calităţii 

aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor 

principalilor poluanţi atmosferici. Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii 

Aerului cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de 

informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară, le 

transmit spre certificare la Centru de Evaluare Calitate Aer din cadrul Agenţiei 

Naţionale pentru Protecţia Mediului.  
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În judeţul Alba, în urma evaluării calităţii aerului a rezultat obligativitatea 

monitorizării în puncte fixe în municipiul Alba Iulia, şi în două zone industriale 

(Zlatna şi Sebeş), Aici se fac măsurători continue de dioxid de sulf, oxizi de azot, 

monoxid de carbon, ozon troposferic, pulberi în suspensie, benzen, plumb etc. 

Niciunul din aceste puncte nu se află în aria administrativ teritorială a Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitare Alba de Jos, cel mai apropiat punct de 

monitorizare a calităţii aerului fiind cel din Municipiul Alba Iulia. 

Dioxidul de azot 

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi şi 

gazoşi în diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, comerciale, instituţionale şi din 

transportul rutier. Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor şi efect 

de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele, 

ecosistemele terestre sau acvatice, dar şi asupra construcţiilor şi monumentelor. 

NO2 este un gaz ce se transportă la lungă distanţă şi are un rol important în 

chimia atmosferei, inclusiv în formarea ozonului troposferic. Expunerea la dioxid 

de azot în concentraţii mari determină inflamaţii ale căilor respiratorii şi reduce 

funcţiile pulmonare, crescând riscul de afecţiuni respiratorii şi agravând astmul 

bronşic. 

Sursa principală de oxizi de azot este dată de traficul rutier, cu emisii care 

au crescut în ultimii ani, de arderile din sursele staţionare de mică putere, de 

industriile de fabricare şi construcţii şi de industria energetică, cu emisii care s-au 

diminuat semnificativ. Diminuarea emisiilor de oxizi de azot se datorează în mare 

parte întreruperii activităţii la Bega Upsom Ocna Mureș şi reorganizării activităţii 

la Stratusmob Blaj. 

Potrivit Raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe anul 

2013 în judeţul Alba, datele statistice pentru dioxid de azot (NO2) în anul 2013 – 

valori medii orare – Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, se 

prezintă astfel: 

  

Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 200 µg/mc 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 711 95,5 0 0 32,59 
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Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 200 µg/mc 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Februarie 642 95,5 0 0 27,21 

Martie 705 94,7 0 0 22,90 

Aprilie 658 91,3 0 0 19,60 

Mai 699 93,9 0 0 14,83 

Iunie 686 95,2 0 0 13,44 

Iulie 691 92,8 0 0 14,91 

August 711 95,5 0 0 16,32 

Septembrie 406 55,6 0 0 14,09 

Octombrie 709 95,2 0 0 25,16 

Noiembrie 687 95,4 0 0 25,65 

Decembrie 711 95,4 0 0 25,99 

An 2013 8010 91,4 0 0 21,31 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

În tabelul de mai jos sunt redate valorile limită pentru dioxidul de azot 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

1 oră 200 µg/mc, a nu se depăşi mai 

mult de 18 ori într-un an 

calendaristic 

1 ianuarie 2010 

An calendaristic 40 µg /mc 1 ianuarie 2010 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Conform datelor statistice prezentate se constată că nivelul de NO2 nu a 

depăşit valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane.  

Dioxidul de sulf 

Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din 

arderea combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de 

energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu 

ardere internă ale autovehiculelor rutiere. Dioxidul de sulf poate afecta atât 

sănătatea oamenilor prin efecte asupra sistemului respirator cât şi mediul în 

general (ecosisteme, materiale, construcţii, monumente) prin efectul de acidifiere. 
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Principalele surse de emisii de dioxid de sulf sunt sursele industriale (în 

special arderile din industriile de fabricare şi construcţii, urmate de arderile în 

instalaţii de mică putere, de fabricarea celulozei şi hârtiei, industria energetică şi 

industria metalurgică). Emisiile, măsurate în reţeaua de supraveghere a poluării, 

se află la niveluri scăzute, cu tendinţă de descreştere. Scăderea emisiilor este 

rezultatul diminuării activităţilor industriale în centrele urbane, în zonele 

industriale şi a întreruperii activităţilor la unele întreptinderi din zonă precum  

Ampelum Zlatna (care reprezenta principala sursă de emisii de dioxid de sulf din 

județ), Bega Upsom Ocna Mureș, dar şi a reorganizării la Stratusmob Blaj.  

Valorile limită pentru dioxidul de azot se prezintă astfel: 

 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

1 oră 350 µg/mc, a nu se depăşi mai 

mult de 24 ori într-un an 

calendaristic 

1 ianuarie 2007 

An calendaristic 125 µg/mc, a nu se depăşi mai 

mult de 3 ori într-un an 

calendaristic 

1 ianuarie 2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Potrivit Raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe anul 

2013 în judeţul Alba, datele statistice pentru dioxid de sulf (SO2) în anul 2013 – 

valori medii orare – Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, se 

prezintă astfel: 

 

Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 350 µg/mc 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 712 95,6 0 0 6,82 

Februarie 642 95,5 0 0 6,72 

Martie 706 94,8 0 0 6,93 

Aprilie 658 91,3 0 0 5,80 

Mai 662 88,9 0 0 5,43 

Iunie 686 95,2 0 0 4,91 
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Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 350 µg/mc 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Iulie 691 92,8 0 0 4,63 

August 712 95,6 0 0 5,03 

Septembrie 688 95,6 0 0 4,63 

Octombrie 712 95,6 0 0 5,36 

Noiembrie 688 95,5 0 0 5,18 

Decembrie 711 95,5 0 0 4,56 

An 2013 8268 94,3 0 0 5,5 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Din datele statistice prezentate se constată faptul că nivelul de SO2, cu 

perioada de mediere de o oră, nu a depăşit valoarea limită orară de 350 µg/mc în 

cursul anului 2013 la cea mai apropiată staţie de monitorizare a calităţii aerului. 

 

Pulberi în suspensie - PM10  

Particulele în suspensie, din atmosferă, sunt poluanţi ce se transportă pe 

distanţe lungi, proveniţi din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor 

de la suprafaţa solului de către vânt, erupţii vulcanice, etc. sau din surse 

antropice precum: arderile din sectorul energetic, procesele de producţie 

(industria metalurgică, industria chimică etc.), şantierele de construcţii, 

transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, 

sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi. 

Natura acestor particule este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de 

carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de 

fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene 

(cum este cazul poluanţilor organici persistenţi PAH-uri şi bifenili policloruraţi 

PCB adsorbiţi pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi). 

       Valorile limită pentru PM10 se prezintă astfel: 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

o zi 50 µg/mc, a nu se depăşi mai 

mult de 35 ori într-un an 

În vigoare de la 1 ianuarie 

2007 
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calendaristic 

An calendaristic 40 µg/mc În vigoare de la 1 ianuarie 

2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Potrivit Raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe anul 

2013 în judeţul Alba, datele statistice aferente anului 2013 pentru PM10 - valori 

medii zilnice prin metoda nefelometrică - Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. 

Lalelelor, nr. 7B, se prezintă astfel: 

Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

Orare / zilnice 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 744/31 100 0 0 13,03 

Februarie 672/28 100 0 0 4,54 

Martie 671/28 90,3 0 0 6,61 

Aprilie 633/27 90,0 0 0 6,27 

Mai 721/31 100 0 0 17,99 

Iunie 704/30 100 0 0 20,58 

Iulie 743/31 100 0 0 19,55 

August 744/31 100 0 0 25,20 

Septembrie 720/27 90,0 - - 18,42 

Octombrie 240/10 32,2 - - 31,37 

Noiembrie - - - - - 

Decembrie 250/11 35,4 1 9,09 38,66 

An 2013 6776/285 78,0 0 0 16,43 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Datele statistice prezentate arată că în anul 2013 valoarea limită zilnică de 

50 µg/mc a fost depăşită la staţia AB1-Alba Iulia în cursul lunii decembrie 2013.  

Prezentăm mai jos datele statistice aferente anului 2013 pentru PM10 - 

valori medii zilnice prin metoda gravimetrică - Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, 

str. Lalelelor, nr. 7B: 
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Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

Zilnice 

(nr. filtre) 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 31 100 0 6,45 32,08 

Februarie 28 100 0 0 15,15 

Martie 28 90,3 0 0 22,75 

Aprilie 29 96,6 0 0 27,68 

Mai 29 93,5 0 0 22,19 

Iunie 30 100 0 0 17,32 

Iulie 31 100 0 0 18,87 

August 31 100 0 0 28,21 

Septembrie 30 100 0 0 17,11 

Octombrie 30 96,77 6 20 38,08 

Noiembrie 30 100 10 33,33 40,75 

Decembrie 16 51,6 7 43,75 48,20 

An 2013 343 90,9 25 25,88 27,36 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Datele statistice prezentate arată că în anul 2013 valoarea limită zilnică de 

50 µg/mc, pentru determinările gravimetrice, a fost depăşite de 25 ori la AB1-Alba 

Iulia faţă de cele 35 admise de L104/2011.  

Valorile medii anuale, pentru determinările gravimetrice de PM10, au fost 

de 27,36 µg/mc la AB1.  

Acumularea emisiilor de pulberi din diferite surse are cauze multiple dintre 

care unele sunt prezente pe tot parcursul anului – cum sunt activităţile industriale, 

traficul sau lucrările de construcţii, iar altele sunt caracteristice perioadei de 

toamnă-iarnă , respectiv arderea combustibililor solizi pentru încălzirea locuinţelor 

sau activităţile agricole specifice perioadei de toamna. De asemenea, o 

contribuţie majoră la creşterea concentraţiei de pulberi în suspensie (PM10) o au 

şi condiţiile meteorologice cum sunt ceaţa sau calmul atmosferic, care 

îngreunează dispersia poluanţilor în atmosferă. Datele de monitorizare arată că 

acestea au concentraţii mai mari în timpul iernii. 

Metale grele (mercurul, plumbul, cadmiul) 
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Metalele ajung în aer sub formă de aerosoli solizi care rezultă din arderea 

cărbunelui, petrolului, turbei şi a unor minereuri, din fumul cuptoarelor de topire la 

producerea oţelului şi a aliajelor metalice. Ca rezultat al activităţii antropogene 

ajung în atmosferă cantităţi de câteva ori mai mari de cadmiu, plumb, staniu, 

selen, telur şi alte metale, decât din surse naturale. 

În cazul mercurului, aportul antropogen reprezintă aproximativ 1/3 din 

toate emisiile acestui metal în atmosferă. Din atmosferă, mercurul ajunge pe 

suprafaţa solului şi apoi, împreună cu scurgerile de suprafaţă, ajunge în bazinele 

acvatice. 

Sursele principale de emisii de mercur şi cadmiu sunt procesele de ardere din 

industria prelucrătoare, arderile din instalaţiile staţionare de mică putere şi traficul 

rutier. 

Principalele surse de emisii de plumb sunt reprezentate de procesele de 

ardere din industria de prelucrare şi construcţii, urmate de activităţile de 

transporturi şi de arderile din instalaţiile staţionare de mică putere. Intoxicarea 

omului cu plumb se manifestă prin simptome nespecifice: la început el este iritat 

şi are insomnii, mai târziu apar stări de extenuare şi depresii. Simptomele de mai 

târziu se explică prin dereglarea funcţiei sistemului nervos şi atacarea creierului. 

Plumbul, ca şi alte metale grele (Cd, Hg), acţionează negativ asupra 

retinei ochiului. 

Valorile limită pentru plumb se prezintă astfel: 

 Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

An calendaristic 50 µg/mc În vigoare de la 1 ianuarie 

2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Valoarea-limită trebuie respectată în vecinătatea imediată a surselor 

industriale situate în siturile contaminate de decenii de activităţi industriale. 

Un pericol serios îl reprezintă poluarea aerului cu cadmiu. Sursele 

principale de poluare în acest caz sunt metalurgia feroasă, arderea cărbunelui 

(38%), arderea petrolului (12%) etc. 
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Împreună cu hrana şi aerul ajung zilnic în organismul omului matur circa 

50 µg Cd. Obişnuit, se reţin în organism numai 2 µg Cd iar restul se elimină în 

decurs de 24 ore. Acţiunea cronică a concentraţiilor mici de Cd poate duce la 

îmbolnăvirea sistemului nervos şi a ţesutului osos, dereglarea schimbului 

enzimatic, dereglarea funcţionării rinichilor. 

Prezentăm mai jos valorile ţintă pentru arsen, cadmiu şi nichel: 

Perioada de mediere Poluant Valoarea ţintă 

An calendaristic Arsen 6 ng/m3  

Cadmiu 5 ng/m3 

Nichel 20 ng/m3 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Valoarea-limită trebuie respectată în vecinătatea imediată a surselor 

industriale situate în siturile contaminate de decenii de activităţi industriale. 

Datorită unei defecţiuni tehnice la Spectrofotometru, cauzată de căderile 

de tensiune la reţeaua de alimentare cu energie electrică, în anul 2013 nu au fost 

efectuate determinări pentru indicatorii Pb, Cd, Ni şi As. 

Astfel, considerăm relevant prezentarea datelor statistice pentru Pb, Cd, 

Ni, As la nivelul anului 2011 şi 2012, determinate gravimetric la staţia AB1 – Alba 

Iulia: 

Media anuală 
Pb 

(µg/mc) 

Cd 

(µg/mc) 

Ni 

(µg/mc) 

As 

(µg/mc) 

2011 AB1 0,0136 0,3445 1,9665 0,3210 

2012 AB1 0,01 0,13 1,45 0,51 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Nivelul pentru plumb a fost sub valoarea limită iar pentru cadmiu, nichel şi 

arsen sub valorile-ţintă.  

Diminuarea emisiilor de metale grele se datorează în special sistării sau 

reducerii activităţilor desfăşurate în industria metalurgică şi creşterii gradului de 

folosire a benzinei fără plumb în transporturi. 

 

Monoxidul de carbon  

  Monoxidul de carbon este un gaz toxic ce afectează capacitatea 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 157 

organismului de a reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind letal. Provine 

din surse antropice sau naturale, care implică arderi incomplete ale oricărui tip de 

materie combustibilă, atât în instalaţii energetice, industriale, cât şi în instalaţii 

rezidenţiale (sobe, centrale termice individuale) şi mai ales din arderi în aer liber 

(arderea miriştilor, deşeurilor, incendii etc.).  

  Valorile limită pentru monoxidul de carbon sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

Valoarea maximă zilnică a 
mediilor pe 8 ore* 

10 µg/mc 
În vigoare de la  

1 ianuarie 2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege după examinarea 

mediilor glisante pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare şi actualizate din oră în 

oră. Fiecare medie pe 8 ore calculată astfel este atribuită zilei în care perioada de 

mediere se termină; altfel spus, prima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi 

perioada cuprinsă între ora 17:00 din ziua precedentă şi ora 01:00 din ziua 

respectivă; ultima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă 

între orele 16:00 şi 24:00 din ziua respectivă. 

Cele mai importante surse antropogene de oxid de carbon şi de compuşi 

organici sunt transportul auto, întreprinderile industriale, centralele termo-

electrice, gospodăria comunală şi agricultura. Oxidul de carbon este poluantul cel 

mai toxic din oraşele cu densitate mare de autovehicule. 

Valorile maxime zilnice înregistrate la staţia AB1 – Alba Iulia în anul 2013 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Valoarea 
maximă 
zilnică a 

mediilor pe 8 
ore/lună 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Ianuarie 735 98,7 2,50 0 0 

Februarie 670 99,7 2,04 0 0 

Martie 666 89,5 0,95 0 0 

Aprilie 659 91,5 0,59 0 0 
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Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Valoarea 
maximă 
zilnică a 

mediilor pe 8 
ore/lună 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Mai 685 92 0,12 0 0 

Iunie 545 75,6 0,11 0 0 

Iulie 665 86,6 0,12 0 0 

August 728 79,5 0,11 0 0 

Septembrie 703 97,6 0,21 0 0 

Octombrie 732 98,3 1,21 6 0 

Noiembrie 719 99,8 2,47 10 0 

Decembrie 658 88,4 2,94 7 0 

An 2013 8145 92,9 2,94 25 0 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Din datele prezentate se poate constata că în perioada de toamnă-iarnă 

valorile sunt mai ridicate, datorită acumulărilor de CO determinate de influenţa 

încălzirii rezidenţiale şi a condiţiilor meteorologice specifice acestei perioade, fără 

a depăşi însă valoarea limită. 

Benzenul - C6H6 

Benzenul este o substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, provenită în 

principal din traficul rutier şi din depozitarea, încărcarea/descărcarea benzinei 

(depozite, terminale, staţii de distribuţie carburanţi), dar şi din diferite alte activităţi 

cu produse pe bază de solvenţi (lacuri, vopsele etc.), arderea combustibililor 

fosili, a lemnului şi deşeurilor lemnoase, controlată sau în aer liber. 

Prezentăm mai jos valorile limită pentru benzen: 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

An calendaristic 5 µg/mc 1 ianuarie 2010 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

În anul 2013, la staţia Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 

7B s-au efectuat măsurători de benzen şi precursori organici ai benzenului 
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(toluen, etilbenzen, o–xilen, m-xilen şi p-xilen). Statistica privind măsurătorile de 

benzen în anul 2013 este prezentată în tabelul de mai jos 

Staia AB1 
/luna 

Total date 

validate 

orare 

% date 

disponibile 

Concentraţia medie lunară  

(µg/mc) 

Ianuarie - - - 

Februarie - - - 

Martie 412 55,3 3,23 

Aprilie 673 93,4 1,47 

Mai 719 96,6 0,69 

Iunie 681 94,5 0,63 

Iulie 720 96,7 0,69 

August 712 95,6 0,96 

Septembrie 285 39,5 0,95 

Octombrie - - - 

Noiembrie - - - 

Decembrie 277 37,2 7,77 

An 2013 4479 51,1 1,53 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 
Din datele statistice prezentate se observă faptul că valoarea medie 

anuală este sub valoarea limită. 

Ozonul - O3 

Ozonul se găseşte în mod natural în concentraţii foarte mici în troposferă 

(atmosfera joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează formele 

de viaţă împotriva acţiunii radiaţiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins între 

sol şi 8-10 km înălţime) este toxic, având o acţiune puternic iritantă asupra căilor 

respiratorii, ochilor şi are potenţial cancerigen. De asemenea, ozonul are efect 

nociv pentru vegetaţie, determinând inhibarea fotosintezei şi producerea de 

leziuni foliate, necroze. 

 Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi 

poluanţi, nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub 

influenţa radiaţiilor ultraviolete, prin reacţii fotochimice în lanţ între o serie de 

poluanţi primari (precursori ai ozonului - NOx, compuşii organici volatili (COV), 

monoxidul de carbon). 
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Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea 

combustibililor, 

traficul rutier, diferite activităţi industriale) cât şi din surse naturale (COV biogeni 

emişi de plante şi sol, în principal izoprenul emis de păduri; aceşti compuşi 

biogeni, dificil de cuantificat, pot contribui substanţial la formarea O3). O altă 

sursă naturală de ozon în atmosfera joasă este reprezentată de mici cantităţi de 

O3 din stratosferă care migrează ocazional, în anumite condiţii meteorologice, 

către suprafaţa pământului. 

 Ca urmare a complexităţii proceselor fizico-chimice din atmosferă şi a 

strânsei lor dependenţe de condiţiile meteorologice, a variabilităţii spaţiale şi 

temporale a emisiilor de precursori, a creşterii transportului ozonului şi 

precursorilor săi la mare distanţă, inclusiv la scară inter-continentală în emisfera 

nordică, precum şi a variabilităţii schimburilor dintre stratosferă şi troposferă, 

concentraţiile de ozon în atmosfera joasă sunt foarte variabile în timp şi spaţiu, 

fiind totodată dificil de controlat. 

Valori ţintă pentru ozon: 

Obiectiv Perioada de mediere Valoarea ţintă 

Data la care trebuie 

respectată valoarea 

ţintă 

Protecţia 

sănătăţii umane 

Valoarea maximă 
zilnică a mediilor pe 

8 ore* 

120 µg/mc, a nu se depăşi 
în mai mult de 25 de zile 
pe an calendaristic, 
mediat pe 3 ani** 

1 ianuarie 2010 

* Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege prin examinarea mediilor 

mobile pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare şi actualizate din oră în oră. 

Fiecare medie pe 8 ore calculată astfel este atribuită zilei în care perioada de 

mediere se termină; altfel spus, prima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi 

perioada cuprinsă între ora 17:00 din ziua precedentă şi ora 01:00 din ziua 

respectivă; ultima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă 

între orele 16:00 şi 24:00 din ziua respectivă. 

**Dacă mediile pe trei sau cinci ani nu pot fi determinate pe baza unei serii 

complete şi consecutive de date anuale, minimum de date anuale necesare 

pentru verificarea respectării valorilor ţintă vor fi după cum urmează: 

- pentru valoarea ţintă privind protecţia sănătăţii umane: date valide, timp de 

un an; 
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- pentru valoarea ţintă privind protecţia vegetaţiei: date valide, timp de trei 
ani. 

 

Obiectivele pe termen lung pentru ozon: 

Obiectiv Perioada de mediere Valoarea ţintă 

Data la care trebuie 

respectată valoarea 

ţintă 

Protecţia 

sănătăţii umane 

Valoarea maximă 
zilnică a mediilor pe 

8 ore dintr-un an 

calendaristic 

120 µg/mc Neprecizată 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Datele statistice pentru anul 2013 

Staia AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Valoarea 
maximă zilnică 
a mediilor pe 8 

ore/lună 

Probe cu nivel 

≥ 120 µg/mc 

 

Ianuarie 712 95,6 57,80 0 

Februarie 594 88,3 54,60 0 

Martie 475 63,8 67,20 0 

Aprilie 659 91,5 82,40 0 

Mai 699 93,9 70,70 0 

Iunie 688 95,5 54,40 0 

Iulie 691 92,8 82,20 0 

August 712 95,6 89,70 0 

Septembrie 688 95,5 69,40 0 

Octombrie 712 95,6 43,90 0 

Noiembrie 688 95,5 37,10 0 

Decembrie 711 95,5 40,00 0 

An 2013 8029 91,6 89,70 0 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului 

înconjurător pe anul 2013 în judeţul Alba 

 

Din datele prezentate se observă că în anul 2013, la staţia AB1 – Alba 

Iulia nivelul pentru ozon nu a depăşit valoarea ţintă. 
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Tendinţa generală în ceea ce priveşte evoluţia concentraţiilor de poluanţi 

monitorizaţi în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului este de scădere 

sau de menţinere a concentraţiilor la nivelul anului 2012. 

În judeţul Alba nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă 

stabilite în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru poluanţii: 

SO2, CO, NO2, benzen, metale grele (Pb, Cd, Ni) monitorizaţi în reţeaua locală 

de monitorizare a calităţii aerului. 

Poluarea de impact a aerului reprezintă efectul emisiilor de poluanţi 

rezultaţi din sursele industriale, agricultură şi traficul rutier. Aceasta se 

evidenţiază în special în centrele urbane şi în zonele industriale, în judeţul Alba 

fiind amplasată reţeaua de supraveghere a poluării de impact a aerului în 9 

localităţi, dintre care 3 se află pe teritoriul administrativ al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos: Ocna Mureș, Aiud şi Teiuș. Sursele de 

emisii de poluanţi în aer din zona industrială Ocna Mureș nu mai sunt de interes, 

deoarece activităţile industriale poluatoare din aceste zone şi-au încetat 

activitatea. 
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7.2 Calitatea apelor 
 

Principalul curs de apă care tranzitează microregiunea este râul Mureş 

care curge cu o direcţie generală NE - SV prin mijlocul unor lunci care ating lăţimi 

mari. Panta medie de scurgere este redusă favorizând în acest fel erodarea 

malurilor, formarea de meandre si de plaje. Panta medie redusă favorizează şi 

inundarea unor suprafeţe mari de teren din zonele de luncă în perioadele de 

inundaţii. 

Principalii afluenţi ai Mureşului pe teritoriul microregiunii Alba de Jos sunt 

Râul Geoagiu şi Pârâul Aiud (Aiudel). 

Pârâul Aiud (Aiudel) – are un caracter torenţial şi formează chei înguste în 

partea superioară a cursului iar pe cursul inferior ajunge la un oarecare echilibru 

lărgindu-si valea până la 1,5 - 2,0 km. Se varsă în Mureş în zona municipiului 

Aiud. 

Râul Geoagiu, care pe cursul superior se mai numeşte şi Valea Mogoşului 

– are un curs meandrat, cu numeroase schimbări de direcţie. Datorită 

caracterului său tumultos, mai ales în perioadele cu ploi masive sau de topire a 

zăpezilor are o capacitate mare de transport a aluviunilor grosiere si de eroziune 

a malurilor. Primeste la rândul său o serie de afluenţi (p. Căsesti, p. Otesti, valea 

Barnii, pârâul Geogel, etc). Se varsă în Mureş în zona Teiuş - Coşlariu. 

Cadrul legal pentru evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii este 

reprezentat de Legea nr. 146/2010, modificată prin OUG nr. 71/2011 şi în 

conformitate cu Directiva 2007/60/CE.  

Cadrul legal pentru evaluarea calităţii apelor (de suprafaţă şi subterană) 

este reprezentat de Legea 310/2004 modificată şi actualizată, prevederile 

acesteia fiind în conformitate cu Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CEE. 

Principalele surse de poluare a apelor de suprafaţă din cadrul 

microregiunii sunt reprezentate de activităţile economice: captarea şi 

potabilizarea apei, canalizarea şi epurarea apelor uzate, deversarea în râuri a 

apelor uzate neepurate sau insuficient epurate, industria chimică, industria 

procesării lemnului, industria metalurgică. 
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Prezentăm mai jos încadrarea în clase de calitate a secţiunilor de 

supraveghere monitorizate în trimestrul IV al anului 2013 în bazinul hidrografic 

Mureş – jud. Alba aferente teritoriului administrativ teritorial al microregiunii Alba 

de Jos, potrivit Raportului privind Starea Factorilor de Mediu în Judeţul Alba în 

luna Decembrie 2013. 

 Râul Secţiunea Categoria 
Indicatorul 

determinant 

Octombrie 2013 Mureş Amonte  

Ocna  

Mureş 

Regim oxigen – cls. I O2 diz = 8.96; CCO-

Cr=11,5; 

Nutrienţi –cls. a-II-a  N-NO2=0,028; N-

NO3= 1,21;  

Ntot=3.85; 

Salinitate –cls.I S-au analizat numai 

Rez.fil; Nu  

au fost depăşiri 

Poluanţi toxici specifici 

de origine naturală 

Nu s-au analizat 

Ind. chimici relevanţi – 

cls. a-II-a 

S-au analizat numai  

fenolii ,Fe=2.5µg/l; 

Prioritare/prioritar 

periculoase - N 

Cu diz=6.83µg/l; 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul privind Starea Factorilor de Mediu în 

Judeţul Alba în luna Decembrie 2013 

 

Prezentăm mai jos principalele surse de poluare existente în cadrul 

microregiunii Alba de Jos, potrivit Raportului privind Starea Factorilor de Mediu în 

Judeţul Alba în luna Decembrie 2013: 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul privind Starea Factorilor de Mediu în 

Judeţul Alba în luna Decembrie 2013 

 

 

Unitatea / Loc. Receptor Profil activ. Indicatori depăşiţi* 

S.C. Apa CTTA / 

Ocna Mureş 

Mureş Gospodărire  

comunală 

10.2013  

Detergenţi: 2.88/2.00=1.44  

S.C. Apa CTTA / 

Ocna Mureş 

Mureş Gospodărire  

comunală 

11.2013  

Detergenţi: 2.53/2.00=1.26  

CBO5: 105/100=1.05  
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Apa potabilă. Alimentarea cu apă 

Captarea apei în judeţul Alba se face pentru folosinţele populaţiei, pentru 

industrie, agricultură şi alte activităţi. Prizele de captare sunt apele de suprafaţă 

şi în unele zone apele subterane (izvoarele). 

Gestionarea cantităţii şi calităţii apei potabile furnizate în sistem centralizat 

este asigurată de operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare SC APA CTTA SA Alba, delegarea de gestiune fiind realizată prin 

intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA.  

Lungimea reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei potabile, staţiile de 

tratare şi pompare a apei şi capacitatea de înmagazinare la nivelul microregiunii 

Alba de Jos sunt prezentate mai jos: 

 

Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
retele 

aductiune 
apa 

Lungime 
retele 

distributie 
apa 

Statii 
tratare 

apa 

Statii 
pompare 

apa 

Capacitate 
totala 

rezervoare 
apa 

Nr. 
abonati 

apa 

    km km buc buc mc   

1 Aiud 15,35 87,44 4 5 7200 8635 
2 Ocna Mures 4,80 52,00 1 2 3300 5156 
3 Teius - 29,40 - - 1000 2051 

4 
Lunca 
Muresului 1,70 17,00 1 1 20 750 

5 Unirea - - - - - - 
6 Noslac 11,43 20,48 3 3 400 649 
7 Farau - - - - - - 
8 Hopirta 13,65 9,71 1 1 100 37 
9 Miraslau 1,47 6,97 - 1 100 250 

10 Lopadea Noua 10,26 10,84 2 1 200 213 
11 Radesti 6,00 10,09 1 - 300 63 
12 Livezile 6,86 9,12 1 - 300 727 
13 Rimet - 8,01 1 2 150 - 
14 Rimetea 5,10 14,49 2 - 300 576 
15 Ponor - - - - - - 
16 Stremt - 40,53 1 2 500 170 
  TOTAL 76,62 316,07 18 18 13870 19277 

Sursa: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

Apele uzate. Reţelele de canalizare şi epurarea apelor uzate: 
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Apele uzate rezultate de la populaţie şi agenţii economici sunt colectate în 

reţelele de canalizare, proprietate publică, aflate în administrarea operatorului 

regional SC APA CTTA SA Alba.  

La nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, reţeaua de canalizare 

are o lungime totală de 91,55 km iar situaţia pe localităţi se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
retele 

canalizare 

Lungime 
colectoare 
canalizare 

Statii 
pompare 

apa 
uzata 

Statii 
epurare 

Nr. 
abonati 

canalizare 

    km km buc buc   
1 Aiud 33,20 5,52 4 1 6917 
2 Ocna Mures 20,12 3,33 2 1 3195 
3 Teius 3,00 - - - 283 

4 
Lunca 
Muresului 

- - - - - 

5 Unirea - - - - - 
6 Noslac - - - - - 
7 Farau - - - - - 
8 Hopirta - - - - - 
9 Miraslau - - - - - 

10 Lopadea Noua - - - - - 
11 Radesti 8,12 - 5 1 - 
12 Livezile - - - - - 
13 Rimet 4,32 - 3 1 - 
14 Rimetea - - - - - 
15 Ponor - - - - - 
16 Stremt 22,80 - 8 1 - 
  TOTAL 91,55 8,85 22 5 10395 

Sursa: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

Potrivit Directivei europene 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

urbane există obligativitatea ca toate aglomerările de peste 2000 locuitori 

echivalenți să dispună de sistem de canalizare (colectare a apelor uzate). Pentru  

aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi există obligativitatea de a 

fi prevăzute cu staţii de epurare a apelor uzate cu grad avansat de epurare, 

respectiv cu treaptă terțiară, iar pentru cele cu o populaţie cuprinsă între 2.000 și 

10.000 locuitori  obligativitatea se referă doar la existenţa stației de epurare a 

apelor uzate. 
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În scopul conformării la directivele CE transpuse în legislaţia românească 

privind apa potabilă şi apele uzate, la nivelul judeţului Alba se derulează 

proiectul: Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Județul 

Alba, care face parte din Programului Operaţional “Mediu” pentru asistenţă 

comunitară prin Fondul European de Dezvoltare regională şi Fondul de 

Coeziune. 

  Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de alimentare şi tratare a 

apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în scopul conformării cu 

obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu 

obiectivele POS Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a 

fronturilor de captare, a conductelor de aducţiune şi a staţiilor de tratare şi 

clorinare a apei, construcţia şi reabilitarea rezervoarelor de apă, staţiilor de 

pompare, extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, precum şi extinderea şi 

reabilitarea colectoarelor de apă uzată şi construirea de staţii de epurare. 

 Prezentăm mai jos investiţiile în infrastructură ce vor fi realizate în cadrul 

proiectului cu impact asupra locuitorilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Alba de Jos : 

- Modernizarea staţiei de tratare de la Sebeşel şi Petreşti care furnizează 

apă potabilă în aglomerările Alba Iulia, Sebeş, Blaj, Ocna Mureş; 

- Extinderea reţelei de distribuţie a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de 

canalizare şi construcţia unei noi staţii de epurare în aglomerarea Aiud; 

- Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia unei noi staţii 

de epurare în aglomerarea Ocna Mureş. 

7.3  Monitorizarea deşeurilor şi substanţelor chimice 
periculoase 
   Responsabilitatea gestionării deșeurilor municipale revine administraţiei 

locale iar responsabilitatea gestionării deșeurilor de producție este în sarcina 

agenților  economici care le produc. 

Primul obiectiv al Politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării 

deşeurilor îl constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi 

gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului.  
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Pentru conformarea la directivele CE privind deșeurile transpuse în 

legislația românească, în vederea reducerii impactului deșeurilor asupra mediului 

s-au întreprins o serie de acțiuni: 

La nivelul Municipiului Aiud şi al comunelor Livezile, Lopadea Nouă, 

Miraslău, Rimetea, Rădeşti, Rîmeţ, a fost implementat proiectul „Sistem de 

colectare selectivă şi amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona 

municipiului Aiud” , proiect finanţat din fonduri PHARE, aprobat de către 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice şi Locuinţei, începând din luna noiembrie a anului 2005.  

În urma implementării proiectului, în Municipiul Aiud funcționează Stația de 

transfer pentru deșeuri, amplasată în str. Tribun Tudoran, F.N., zonă industrială.  

Precolectarea deșeurilor se realizează în doua sisteme: colectare selectivă și 

colectare în amestec. Colectarea selectiva este realizată pe 4 fracțiuni: sticla, 

hârtie/carton, plastic/pet si refuz. Astfel în concordanta cu dotările cuprinse in 

bugetul proiectului sunt amplasate in aria de proiect un număr de  71 de puncte 

de colectare. Dotarea acestor puncte este următoarea: 

� - 56 puncte de colectare tip A:  - 1 buc. container X 1,1 mc 

                                     - 3 buc. container X 0,4 mc; 

� - 15 puncte de colectare tip B:  - 4 buc. container X 1,1 mc 

Capacitatea de prelucrare și transfer a stației (Conform Studiului de 

Fezabilitate) este de  15.029,32 (t/an). 

   În prezent, la nivel județean, este în curs de implementare proiectul 

„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba” – proiect finanţat 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională (POS Media, Axa prioritară 2 – 

„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric”). 

Proiectul va întări capacitatea tehnică şi managerială a autorităţilor în ceea 

ce priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al 

deşeurilor, va sprijini autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente în 

domeniul tarifelor, facturării şi colectării acestora şi va duce la creşterea gradului 
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de informare a populaţiei cu privire la beneficiile rezultate din proiect, colectarea 

separată a deşeurilor şi reciclarea acestora. 

Proiectul îşi propune să atingă următoarele obiective: 

• protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi 

depozitării deşeurilor şi prin implementarea de măsuri de închidere şi 

reabilitare a depozitelor neconforme;  

• conformarea cu cerinţele Directivei de depozitare a deşeurilor cu privire la 

deşeurile biodegradabile; 

• optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea 

standardelor de operare; 

• introducerea şi extinderea sistemelor de colectare separată în vederea 

promovării reciclării deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile, în acord cu 

cerinţele legislaţiei naţionale şi europene, şi reducerii cantităţii de deşeuri 

depozitate. 

 Proiectul  prevede realizarea unor investiţii în domeniul gestionării 

deşeurilor, astfel: 

• Implementarea colectării selective şi a compostării în gospodărie; 

• Construcţia a 2 staţii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tartaria (33,044 

t/an); 

• Construcţia unei staţii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an); 

• Construcţia unei staţii de tratare mecanico - biologică simplă la Galda 

de Jos (85,566 t/an); 

• Construcţia unui nou depozit de deşeuri în Glada de Jos (543,000 m3) 

– prima celulă; 

• Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme 

(în Abrud, Cîmpeni, Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia);   

De asemenea, se urmăreşte conştientizarea publicului în vederea 

reducerii cantităţii de deşeuri la sursă sau separarea materialelor reciclabile şi a 

deşeurilor biodegradabile la sursă. 
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Potrivit Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, judeţul Alba a fost împărţit 

în 4 zone de colectare. Localitățile componente ale Asociației Alba de Jos, fac 

parte din zona 1 care include 3 subzone astfel: 

- Municipiile Alba Iulia şi Teiuş şi următoarele comune: Ciugud, 

Berghin, Ohaba, Mihalţ, Stremţ, Galda de Jos, Cricău, Intregalde şi 

Sîntimbru – conectate la CMID Galda de Jos; 

- Municipiul Aiud şi comunele Rîmeţ, Rădeşti, Rîmetea, Lopadea 

Nouă, Livezile, Miraslău şi Ponor – conectate la staţia de transfer de 

la Aiud, construită prin proiect PHARE; 

- Municipiul Ocna Mureş şi comunele Hopârta, Fărău, Noşlac, Lunca 

Mureşului şi Unirea – conectate la CMID Galda de Jos. 

Autoritățile locale din județul Alba, constituite în Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară SALUBRIS, au decis ca delegarea gestiunii serviciilor să se 

realizeze prin licitație publică de către ADI, în numele şi pe seama autorităţilor 

locale implicate, grupate pe zone de colectare, sub rezerva că, dacă una sau mai 

multe unităţi administrativ-teritoriale din zona conectată la o stație de transfer, la 

momentul delegării gestiunii serviciului de salubritate are încheiat un contract 

valabil cu un operator, licitația pentru delegarea gestiunii serviciului se va realiza 

şi pentru aceasta, cu mențiunea că operatorul selectat va începe operarea abia 

la expirarea contractului existent. 

Sistemul actual de monitorizare a calității factorilor de mediu nu acoperă 

teritoriul administrativ al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos si 

nu exista un sistem coerent de informare a publicului cu date privind starea 

mediului. 

În fiecare an se generează mari cantități de deșeuri, atât din producție, cât 

și de la populaţie. Deșeurile reprezintă o problema importantă pentru 

microregiune,  atât prin cantitățile produse cat și datorita diversității compoziției, 

însă problema majora o reprezintă depozitarea definitiva a acestora. 

Gestionarea neadecvată a deșeurilor conduce la numeroase cazuri de 

contaminare a solului şi apei subterane, afectând sănătatea umană. 
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Pentru menţinerea şi îmbunatăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii se 

impun masuri de conservare, protecţie si igienizare a mediului prin utilizarea de 

tehnologii nepoluante și se va urmări stimularea dezvoltarii unor activitati de 

colectare, reciclare si valorificare a deseurilor. 

De asemenea, reducerea emisiilor de CO2 vor fi susținute prin inițiative de 

utilizare a energiilor regenerabile. Pentru creșterea eficientei energetice vor fi 

încurajate proiecte de izolare a locuințelor publice si private.  

Creșterea siguranței cetățenilor se urmărește a fi realizata prin finanțarea 

unor lucrari de aparare impotriva inundatiilor si de reducere a riscului de 

alunecari de teren.  
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7.4 Analiza SWOT – Infrastructura de mediu 
 

PUNCTE TARI 

 

- existența ariilor protejate; 

- existenţa Masterplanului privind 

infrastructura de apă şi apă uzată 

în judeţul Alba; şi a planului 

județean de gestionare a 

deşeurilor; 

- proiectul „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Alba” este în curs de 

implementare; 

- existența Stației de Transfer a 

deșeurilor de la Aiud; 

- resurse umane specializate în 

domeniul protecției mediului; 

- sistem de colectare selectivă 

dezvoltat în mare parte a 

microregiunii Alba de Jos 

PUNCTE SLABE 

 

- acces limitat la rețele de alimentare 

cu apă și canalizare a apelor uzate 

în mediul rural; 

- sistemul actual de monitorizare a 

calității factorilor de mediu nu 

acoperă teritoriul administrativ al 

Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Alba de Jos; 

- nu există un depozit ecologic în 

zonă; 

- existența unor localități în mediul 

rural în care nu sunt organizate 

serviciile de salubritate; 

- nivel scăzut de informare și 

conștientizare cu privire la existența 

și importanța zonelor protejate în 

rândul populației; 

OPORTUNITĂŢI 

 

- potențial pentru valorificarea 

surselor de energie regenerabilă; 

- realizarea unor lucrări de apărare 

împotriva inundaţiilor şi de 

reducere a riscului de alunecări de 

teren ; 

- dezvoltarea unor activități de 

colectare, reciclare si valorificare a 

deșeurilor; 

- încurajarea utilizării în agricultură a 

AMENINŢĂRI 

 

- pericolul neconformării la 

Directivele Uniunii Europene în 

domeniul protecției mediului; 

- existența surselor de poluare; 

- lipsa educației ecologice a 

cetățenilor; 

- turismul necontrolat; 

- utilizarea pesticidelor și 

îngrășămintelor; 
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substanţelor alternative care să 

ţină seama de mediul înconjurător 

şi siguranţa sănătăţii publice, 

reducând astfel dependenţa de 

produsele fitosanitare; 
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CAPITOLUL 8  Infrastructura și Echiparea Teritoriului 

8.1. Echiparea teritoriului - Date generale  
 

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, așa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, are ca 

obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor ce vizează domeniul serviciilor 

comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeană. 

Serviciile comunitare de utilităţi publice  de interes public local - comunal, 

orășenesc, municipal, judeţean şi/sau intercomunal  asigură următoarele utilităţi: 

• alimentarea cu apa; 

• canalizarea şi epurarea apelor uzate; 

• colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 

• salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide; 

• alimentarea cu energie termica în sistem centralizat; 

• transportul public local; 

• iluminatul public. 

Dimensiunea economico-socială a serviciilor comunitare de utilităţi publice 

şi rolul acestora în menţinerea coeziunii sociale, justifică - potrivit legislației 

aplicabile specifice,  adoptarea şi implementarea unui set de măsuri având ca 

obiectiv dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene şi 

eliminarea disparităților economico-sociale dintre statele membre ale acesteia şi 

România. În contextul implementării angajamentelor României vizând domeniul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, asumate prin Tratatul de aderare la 

Uniunea Europeană, accesul la fondurile comunitare şi creşterea capacităţii de 

atragere şi absorbție a acestor fonduri a devenit o prioritate. 

 Totalitatea sistemelor de distribuţie şi colectare formează echipamentul 

public de utilități:       

� reţeaua de apă (potabilă, industrială); 

� reţeaua de apă caldă (menajeră, industrială);  
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� reţeaua de canalizare (în sistem unitar, în sistem divizor - apă uzată, ape 

meteorice); 

� reţeaua de transport a agentului termic (termoficare); 

� reţeaua de alimentare cu gaz; 

� reţeaua de alimentare cu energie electrică (curent de înaltă tensiune, 

curent de medie tensiune, curent de joasă tensiune, iluminat public);  

� reţeaua telefonie fixă/mobilă; 

� televiziune prin cablu. 

În prezent, în majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale asociate există 

rețea publică de alimentare cu apă. În unele localităţi, precum Unirea, Inoc, 

Dumbrava, Măhăceni, Decea,  reţeaua de alimentare cu apă este în curs de 

execuţie. De asemenea, pe parcursul anului 2014 sunt programate lucrări de 

extindere a reţelei de alimentare cu apă în localităţile Ormeniş, Lopadea veche şi 

Cicău. 

La nivelul microregiunii Alba de Jos lungimea totală a rețelei de aducţiune 

a apei potabile însumează 76,62 km, iar capacitatea totală a rezervoarelor de 

apă este de 13870 mc. În prezent, lungimea totală a rețelei de distribuție a apei 

potabile este de 316,07 km, aceasta fiind în curs de extindere sau reabilitare în 

unele localităţi. 

Prezentăm mai jos situaţia reţelelor de apă şi a staţiilor de pompare şi 

tratare a apei, pe localităţi: 

Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
retele 

aductiune 
apa 

Lungime 
retele 

distributie 
apa 

Statii 
tratare 

apa 

Statii 
pompare 

apa 

Capacitate 
totala 

rezervoare 
apa 

Nr. 
abonati 

apa 

    km km buc buc mc   
1 Aiud 15,35 87,44 4 5 7200 8635 
2 Ocna Mures 4,80 52,00 1 2 3300 5156 
3 Teius - 29,40 - - 1000 2051 
4 Lunca 

Muresului 
1,70 17,00 1 1 20 750 
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Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
retele 

aductiune 
apa 

Lungime 
retele 

distributie 
apa 

Statii 
tratare 

apa 

Statii 
pompare 

apa 

Capacitate 
totala 

rezervoare 
apa 

Nr. 
abonati 

apa 

5 Unirea - - - - - - 
6 Noslac 11,43 20,48 3 3 400 649 
7 Farau - - - - - - 
8 Hopirta 13,65 9,71 1 1 100 37 
9 Miraslau 1,47 6,97 - 1 100 250 

10 Lopadea Noua 10,26 10,84 2 1 200 213 
11 Radesti 6,00 10,09 1 - 300 63 
12 Livezile 6,86 9,12 1 - 300 727 
13 Rimet - 8,01 1 2 150 - 
14 Rimetea 5,10 14,49 2 - 300 576 
15 Ponor - - - - - - 
16 Stremt - 40,53 1 2 500 170 
  TOTAL 76,62 316,07 18 18 13870 19277 

Sursa: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

La nivelul microregiunii, reţeaua de canalizare (marea majoritate în mediul 

urban), are o lungime totală de 91,55 km, iar situaţia pe localităţi se prezintă 

astfel: 

Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
retele 

canalizare 

Lungime 
colectoare 
canalizare 

Statii 
pompare 

apa 
uzata 

Statii 
epurare 

Nr. 
abonati 

canalizare 

    km km buc buc   
1 Aiud 33,20 5,52 4 1 6917 
2 Ocna Mures 20,12 3,33 2 1 3195 
3 Teius 3,00 - - - 283 
4 Lunca 

Muresului 
- - - - - 

5 Unirea - - - - - 
6 Noslac - - - - - 
7 Farau - - - - - 
8 Hopirta - - - - - 
9 Miraslau - - - - - 

10 Lopadea Noua - - - - - 
11 Radesti 8,12 - 5 1 - 
12 Livezile - - - - - 
13 Rimet 4,32 - 3 1 - 
14 Rimetea - - - - - 
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Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
retele 

canalizare 

Lungime 
colectoare 
canalizare 

Statii 
pompare 

apa 
uzata 

Statii 
epurare 

Nr. 
abonati 

canalizare 

15 Ponor - - - - - 
16 Stremt 22,80 - 8 1 - 
  TOTAL 91,55 8,85 22 5 10395 

Sursa: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

Infrastructura tehnico-edilitară a microregiunii a cunoscut o dezvoltare 

semnificativă în ultimii ani, datorită investițiilor realizate în cadrul programelor cu 

finanțare europeană sau națională. 

Servicii de alimentare cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate – 

date tehnice extrase din Master Planul pentru infrastructura de apă şi apă 

uzată a Judeţului Alba 

Master Planul pentru infrastructura de apă şi apă uzată a Judeţului Alba, a 

fost elaborat cu scopul de a îmbunătăți calitatea mediului şi dezvoltarea socio-

economică, acoperind o perioadă de 30 de ani. Acesta identifică şi prioritizează 

investițiile necesare şi alte nevoi în conformitate cu acquis-ul din România şi CE 

pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor 

uzate în timpul perioadei de tranziție.  

Master Planul este aplicabil pentru întreg Județul Alba și va servi ca bază 

pentru toate masurile implementate în microregiunile  județului individual. 

Informațiile de bază  si datele decisive au fost centralizate, verificate si analizate 

în scopul  evaluării situației la acea dată, fiind posibilă astfel  proiecția investițiilor 

pe termen lung, în concordanță cu țintele stabilite la nivelul  județului, alegerea 

opțiunilor considerate cele mai viabile,  în urma analizei financiare şi economice 

ce a permis evaluarea posibilităților de finanțare a  proiectelor prioritare. 

În cadrul Master Planului Județean au fost luate in considerare toate 

comunitățile urbane si rurale, astfel încât documentul elaborat constituie 

instrumentul de lucru pentru  beneficiarii locali ai fondurilor de coeziune în 

implementarea viabilă a proiectelor și operarea eficientă în cadrul serviciilor 

publice de alimentare cu apă și apă uzată.  
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Cele mai semnificative probleme la nivel județean, care sunt identificate și în 

zona Alba de jos sunt: 

 

• calitatea neadecvată a apei provenită din fântâni publice investigate, în 

localitățile care nu beneficiază de alimentare cu apă în sistem de rețele 

publice (nivelul ridicat al nitraților) ; 

• starea tehnică precară a  infrastructurii stațiilor de tratare a apei si modul 

de operare deficitar; 

• pierderi semnificative  de apa în special în zona urbană;  

• calitatea slabă a rețelelor publice; 

• analize incomplete in conformitate cu legislația europeana (Calitatea apei 

destinata consumului uman)  

• laboratoare agrementate/certificate insuficiente pentru analiza apei 

potabile; 

• întreținerea deficitară a rețelelor; 

• parți din rețea sunt alcătuite din conducte din azbo-ciment; 

• pericol de contaminare a surselor de apa de suprafața; 

• sistem de transmisie (magistrală) pe distanțe  lungi, cu  costuri ridicate; 

• in multe zone calitatea apei de adâncime este slaba (solurile sunt 

contaminate cu nutrienți) . 

Strategia generală pentru Județul Alba este de a crește rata de branșare la 

sistemele de alimentare cu apă care pot asigura necesarul de apă şi calitatea 

acesteia. Sistemele de alimentare cu apă existente în zonele rurale şi urbane 

necesită extindere sau după caz  reabilitare.  

Cele mai stricte probleme legate de apa uzată sunt: 

a) rate ridicate de infiltrare în vechile sisteme de colectare; 

b) întreținerea insuficientă pentru unele stații de epurare;  
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c) stații de epurare operate manual ; 

d) starea tehnică necorespunzătoare a echipamentului mecanic si electric; 

e) starea tehnică necorespunzătoare a rețelelor  de canalizare în unele rețele 

publice; 

Stabilirea priorității investițiilor publice în domeniul alimentării cu apă a 

localităților și de asemenea, în domeniul canalizării și epurării apelor uzate are la 

bază respectarea directivelor specifice ale Uniunii Europene, numărul locuitorilor 

deserviți și considerente de ordin economic (investiția/locuitor). Astfel, este 

posibilă  o selecție transparentă a proiectelor integrate propuse. 

Construirea noilor  sisteme de alimentare cu apă și reabilitarea sistemelor 

existente au fost corelate în cadrul planului elaborat, astfel încât să asigure  o 

dezvoltare durabilă a serviciilor publice, prin  reducerea  considerabilă a 

pierderilor de apă în rețea, modernizarea  stațiilor de tratare si a celor de 

pompare a apei. 

Potrivit Master Planului elaborat, în scopul dezvoltării  sistemelor de 

alimentare cu apă în condiții de  eficienţă a costurilor, au fost luate în considerare 

următoarele aspecte: 

a) folosirea celei mai apropiate surse disponibile de apă cu capacitate 

suficientă; 

b) folosirea surselor locale în zonele unde condițiile hidro-geologice sunt 

favorabile; 

c) dezvoltarea cu prioritate a  surselor de adâncime față de  sursele de 

suprafață; 

d) proiectarea principalelor rețele, a stației de epurare și a principalelor stații 

de pompare, luându-se în calcul ratele debitului mediu zilnic si folosirea 

rezervoarelor pentru compensarea fluctuațiilor la fiecare oră, inclusiv  

pentru asigurarea rezervei de apă destinată  prevenirii incendiilor; 

e) folosirea echipamentelor şi materialelor conforme și competitive; 

f) întreținerea ușoară şi durabilitate suficientă; 

g) testarea părților din sistem existente şi a celor noi, în special în ce privește 

etanșeitatea. 
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Programul de investiții pe termen lung pentru sistemele de canalizare a fost 

dezvoltat ținând seama  de următoarele analize, rezultate si condiții de 

amplasament: 

a) condițiile tehnice şi de operare a bunurilor existente; 

b) caracteristicile aglomerărilor stabilite şi/sau a grupurilor de aglomerări; 

c) dezvoltarea demografică a zonei de captare; 

d) analiza situației existente în distribuția apei (risc sanitar); 

e) condițiile topografice, opțiunea de deversare în emisari (locația facilitaților 

de tratare); 

f) soluția economică optimizată pentru colectarea apelor uzate şi sistemul de 

tratare. 

Programul de investiții  verifică  îndeplinirea  următoarelor condiții: 

• toate măsurile de investiții sunt inter-relaționate pentru a atinge o 

dezvoltare durabilă şi o operare a tuturor facilităților eficiente ca şi cost 

(ex. eficienţa ridicată a stațiilor de epurare prin îmbunătățirea 

performantelor în rețelele corespondente); 

• toate măsurile de investiții au o contribuție substanțială în îndeplinirea 

standardelor de mediu aplicabile; 

• după implementarea măsurilor programate, toate aglomerările vor fi pe 

deplin implementate cu respectarea  Directivelor Uniunii Europene 

reglementate pentru sectorul de apă şi canalizare. 
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Rețele publice și dotări existente – alimentare cu  apă și  canalizare – în localitățile microregiunii Alba de Jos.    
Evidența sintetică a utilităților publice de apă și apă uzată din microregiunea Alba de Jos: 
 

Nr. 
crt. UAT 

Lungime 
rețele 

aducțiune 
apă 

Lungime 
rețele 

distribuție 
apă 

Stații 
tratare 

apă 

Stații 
pompare 

apă 

Capacitate 
totală 

rezervoare 
apă 

Nr. 
abonați 

apă 

Lungime 
rețele 

canalizare 

Lungime 
colectoare 
canalizare 

Stații 
pompare 
apă uzată 

Stații 
epurare 

Nr. abonați 
canalizare 

  km km buc. buc. mc  km km buc. buc.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Aiud 15,35 87,44 4 5 7200 8635 33,20 5,52 4 1 6917 
2 Ocna 

Mureș 
4,80 52,00 1 2 3300 5156 20,12 3,33 2 1 3195 

3 Teiuș - 29,40 - - 1000 2051 3,00 - - - 283 
4 Lunca 

Mureșului 
1,70 17,00 1 1 20 750 - - - - - 

5 Unirea - - - - - - - - - - - 
6 Noșlac 11,43 20,48 3 3 400 649 - - - - - 
7 Fărău - - - - - - - - - - - 
8 Hopârta 13,65 9,71 1 1 100 37 - - - - - 
9 Mirăslău 1,47 6,97 - 1 100 250 - - - - - 
10 Lopadea 

Nouă 
10,26 10,84 2 1 200 213 - - - - - 

11 Rădești 6,00 10,09 1 - 300 63 8,12 - 5 1 - 
12 Livezile 6,86 9,12 1 - 300 727 - - - - - 
13 Rîmeț - 8,01 1 2 150 - 4,32 - 3 1 - 
14 Rimetea 5,10 14,49 2 - 300 576 - - - - - 
15 Ponor - - - - - - - - - - - 
16 Stremț - 40,53 1 2 500 170 22,80 - 8 1 - 
 Total 76,62 316,08 18 18 13870 19277 91,56 8,85 22 5 10395 
Sursa Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA Alba 
Notă: 

Pentru pozițiile 1,2,3,6,8,9,10,11,13,16 datele sunt preluate de la operator la data de 31.12.2013 
 Pentru pozițiile 4,5,7,15 datele sunt preluate de la Consiliile Locale 
 Pentru pozițiile 12,14 datele sunt preluate din Master Plan ediția 2013 
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În prezent, în majoritatea unităţilor administrativ-teritorială asociate există 

rețea de alimentare cu energie electrică, mai puţin în satele Cheia şi Boţani de pe 

teritoriul administrativ al comunei Rîmeţ, care sunt depupulate. 

 Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale însumează 

339,4 km, fiind repartizată pe localităţi astfel: 

 

  
UAT km 

MUNICIPIUL AIUD 86,7 
ORAS OCNA MURES 69,9 

ORAS TEIUS 47 
LUNCA MURESULUI 21,1 

MIRASLAU 10,8 
NOSLAC 30,6 
RADESTI 15,1 
STREMT 9,4 
UNIREA 48,8 

Total 339,4 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Serviciile de telefonie mobilă şi internet au cunoscut o dezvoltare 

semnificativă  în ultimii ani, în prezent acoperind aproape întreg teritoriul 

microregiunii, cu excepţia unor zone montane unde acoperirea este slabă. 
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8.2 Infrastructura de drumuri publice  
Microregiunea Alba de Jos este conturată la o  apropiere relativă faţă de  

magistrale rutiere,  Coridorul 4 european (Arad, Deva, Sebeş, Sibiu, Râmnicu-

Vâlcea, Piteşti, Bucureşti) şi autostrada „Transilvania” (Oradea, Cluj, Târgu-

Mureş, Braşov, Ploieşti, Bucureşti)  

Traseul Autostrăzii  „Sebeş-Turda”- investiție deja demarată, străbate 

majoritatea localităților din microregiunea Alba de Jos, asigurând astfel 

infrastructura  optimă pentru transportul de tranzit și reducându-se în același timp 

traficul  rutier în localități. Această investiție favorizează dezvoltarea economică a 

microregiunii și creează premisele dezvoltării și modernizării infrastructurii  

adiacente. 

Vor fi eliminate în mare parte și în termen relativ scurt,  problemele de 

trafic și poluare determinate de tranzitul greu ce se desfăşoară pe axele centrale 

ale zonei și implicit ale localităților străbătute de  DN1 – E81.  

Drumurile Județene din microregiunea Alba de jos: 

DJ 107 M – reabilitat pe întreaga  lungime de 25 Km prin proiectul 

„Valorificarea potențialului turistic si economic al Văii Aiud prin reabilitarea 

infrastructurii de transport”, traversează localitățile  Rimetea - Colţeşti - 

Vălişoara - Poiana Aiudului - Aiudul de Sus (DJ 107I)Aiud, Livezile, Rimetea,  

DJ 107 I – cu o lungime totală de 76,54 Km, propus ca obiectiv de investiții 

în cadrul Strategiei de dezvoltare a Județului Alba,  traversează localitățile Aiud 

(DN 1) - Aiudul de Sus - Râmeţ - Brădeşti - Geogel - Măcăreşti -76,540 

KmBârleşti Cătun - Cojocani - Valea Barnii - Bârleşti - Mogoş - ValeaAlbă - 

Ciuciuleşti - Bucium - Izbita - Cojeşeni - Bucium Sat - DN 74(Cerbu) iar 

implementarea investiției de modernizare va crea premisele dezvoltării 

economice a zonei prin exploatarea potențialului turistic. 

DJ 107 D –  Cu o lungime de 31,32 Km, străbate localitățile Unirea II DN1 

E, Ocna Mureș, Vama Seacă, Fărău, Șilea  

DJ 107 E –  Cu o lungime de 22, 375 Km, străbate localitățile Aiud, DN1 – 

Ciumbrud, Băgău, Lopadea Nouă, Hopîrta . 

DJ 107 F –  Cu o lungime de 9,86 Km, străbate localitățile Unirea de la DJ 

107 D, Războieni Cetate, Lunca Mureșului.   
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DJ 107 D –  Cu o lungime de 31,32 Km, străbate localitățile Unirea II DN1 

E, Ocna Mureș, Vama Seacă, Fărău, Șilea.  

DJ 142L- Cu o lungime de 21,35 Km, străbate localitățile  Ciumbrud (DJ 

107E) - Sâncrai - Rădeşti - Leorinţ - Meşcreac - Peţelca 0+00021+35021,350 

Km- Căpud - Zărieş - Gara Podu Mureş (DN 14B). 

  

UAT 

Acces 

direct la 

DN 1 E 81 

Acces 

indirect la 

DN 1 E 81 

Acces la 

Un Drum 

Județean  

Lungimea 

străzilor 

modernizate 

(km) 

Lungimea 

străzilor 

nemodernizate 

(km) 

AIUD Da - 

DJ 107 E 

DJ 107 I 

DJ 107 M 

43 32 

OCNA 

MUREȘ 
- Da DJ 107 D 28 22 

TEIUS Da -  12 15 

MIRĂSLĂU Da Da    

UNIREA Da Da DJ 107 D 18,675 24,995 

NOȘLAC - Da    

LUNCA 

MUREȘULUI 
- Da DJ 107 F   

FĂRĂU - Da DJ 107 E   

HOPÎRTA - Da 
DJ 107 E 

 
  

LOPADEA 

NOUĂ 
- Da DJ 107 E   

RĂDEȘTI - Da DJ 142L   

LIVEZILE - Da DJ 107 M   

RIMETEA - Da DJ 107 M   

RÎMEȚ - 

Da - la 

distanță 

mare 

DJ 107 I 
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UAT 

Acces 

direct la 

DN 1 E 81 

Acces 

indirect la 

DN 1 E 81 

Acces la 

Un Drum 

Județean  

Lungimea 

străzilor 

modernizate 

(km) 

Lungimea 

străzilor 

nemodernizate 

(km) 

PONOR - 

Da - la 

distanță 

mare 

DJ 107 I 

 
  

STREMȚ - Da    
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8.3 Analiza SWOT – Infrastructura și Echiparea 
Teritoriului 
 

PUNCTE TARI 

 

- asigurarea serviciilor de alimentare 

cu apă în sistem centralizat în 

majoritatea localităţilor; 

- Master Plan pentru infrastructura 

de apă şi apă uzată existent la 

nivelul Județului Alba; 

- operator regional al serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare 

licențiat la nivelul Județului Alba; 

- proiecte în implementare în cadrul 

Programului POS Mediu – Etapa I; 

- planificare strategică pentru Etapa 

a II – a  Programului POS Mediu; 

- surse de apă locale pentru 

comunitățile ce nu pot beneficia de 

alimentare cu apă din rețelele 

magistrale; 

- reţea de gaze naturale în lungime 

de 339,4 km; 

- acoperire cu servicii de telefonie şi 

internet; 

- reţea de alimentare cu energie 

electrică bine dezvoltată. 

- accesul în perioada imediat 

următoare la Autostrada Sebeș – 

Turda; 

- distanța relativ mică față de 

PUNCTE SLABE 

 

- lipsa  serviciilor de alimentare cu apă 

și canalizare în sistem centralizat în 

unele localități din mediul rural; 

- lipsa stațiilor de tratare a apei și a 

stațiilor de epurare; 

- exploatarea insuficientă a surselor de 

apă locale; 

- laboratoare de analiză a apei 

insuficiente la nivelul microregiunii; 

- zone neacoperite de servicii de utilităţi 

în mediul rural; 

- rețele publice subdimensionate și 

degradate în unele zone; 

- insuficienta dezvoltare a serviciilor de 

alimentare cu gaz metan; 

- lungimi și suprafețe reduse de străzi 

modernizate în localități; 

- rețeaua de ape pluviale slab 

dezvoltată; 

- lipsa trotuarelor în localități; 

- semnalizare rutieră deficitară ; 

- lucrări de artă – poduri și podețe 

degradate; 

- sectoare de drumuri publice comunale 

nemodernizate; 
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autostrada „Transilvania” ; 

- accesul localităților la drumuri 

Județene; 

- majoritatea Drumurilor județene - 

modernizate; 

- poluare diminuată prin reducerea 

traficului de tranzit; 

- proiecte de modernizare a 

drumurilor Județene și comunale 

prevăzute în strategia de 

dezvoltare a Județului Alba; 

- existența în zonă a unităților de 

producție pentru prefabricate din 

beton;  

OPORTUNITĂŢI 

 

- accesarea și implementarea 

proiectelor integrate în domeniul 

reabilitării și extinderii rețelelor de 

apă și apă uzată în microregiune, 

corelarea cu programul județean; 

- accesarea programelor naționale 

de finanțare în domeniul serviciilor  

de alimentare cu apă și canalizare; 

- exploatarea resurselor de apă 

locale; 

- construirea stațiilor de epurare 

proprii în localități; 

- extinderea reţelelor de utilităţi în 

special în mediul rural; 

- accesarea și implementarea 

proiectelor europene integrate în 

domeniul reabilitării infrastructurii 

AMENINŢĂRI 

 

- frecvența perioadelor secetoase; 

- contaminarea surselor de apă locale, 

riscul  de îmbolnăvire a populației; 

- poluarea solului și a apelor în 

localitățile fără sisteme de canalizare 

și stații de epurare; 

- imposibilitatea asigurării cofinanțării 

proiectelor; 

- costuri ridicate de operare – creșterea 

tarifelor; 

- riscuri naturale, inundații alunecări de 

teren; 

- imposibilitatea asigurării cofinanțării 

proiectelor de infrastructură; 
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de drumuri publice și străzi, 

corelarea cu programul județean; 

- accesarea programelor naționale 

de finanțare în domeniul 

infrastructurii de drumuri comunale; 

- exploatarea resurselor locale de 

agregate naturale în construcția și 

modernizarea infrastructurii de 

drumuri; 

- elaborarea planurilor de mobilitate 

în localitățile urbane; 
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CAPITOLUL 9 Context European, Regional și Naţional 
 

9.1 Contextul european 
 

În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia 

Europa 2020, ca o măsură menită să ajute la combaterea efectelor crizei şi la o 

regenerare a vieţii economice europene printr-un program coordonat de reforme, 

în baza unei viziuni pe termen lung. 

Strategia „Europa 2020” reprezintă strategia UE de creştere economică şi  

îşi propune să asigure o creştere economică inteligentă (prin investiţii mai 

eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin orientarea decisivă către 

o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă), favorabilă 

incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe 

reducerea sărăciei).  

Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind 

ocuparea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi 

energia/clima. 

1. Ocuparea forţei de muncă  

� rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani; 

2. Cercetare şi dezvoltare   

� alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare; 

3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei  

� reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar 

cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990; 

� creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%; 

� creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

4. Educaţie  

� reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

� creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare 

în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani; 

5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale  
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� reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii 

sociale; 

Aceste obiective: 

- definesc poziţia pe care ar trebui să o ocupe UE în 2020 din 

punctul de vedere al unor parametri majori; 

- sunt transpuse în obiective naţionale pentru ca fiecare stat 

membru să-şi poată urmări evoluţia; 

- sunt comune şi nu presupun repartizarea sarcinilor, urmând a fi 

realizate prin acţiuni la nivel naţional şi european; 

- sunt interdependente şi se susţin reciproc:  

o progresele în plan educaţional contribuie la îmbunătăţirea 

perspectivelor profesionale şi la reducerea sărăciei 

o mai multă cercetare şi inovare şi o utilizare mai eficientă a 

resurselor ne ajută să devenim mai competitivi şi oferă condiţii 

favorabile creării de noi locuri de muncă 

o investiţiile în tehnologii ecologice contribuie la combaterea 

schimbărilor climatice şi creează noi oportunităţi de afaceri şi 

locuri de muncă. 

În cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru 7 

iniţiative: 

 „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea 

serviciilor de internet de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le 

oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi întreprinderilor; 

„O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la 

finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea 

transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi 

locuri de muncă; 

„Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de 

educaţie şi pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a 

permite decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini 

trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea 
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surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a 

promova eficienţa energetică; 

„O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul 

de afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale 

solide şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

„O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a 

moderniza pieţele muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin 

dezvoltarea competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii 

ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei 

în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 

„Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta 

coeziunea socială şi teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de 

muncă să fie distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi 

excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a 

juca un rol activ în societate. 

Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru 

Strategia Europa 2020 va fi pusă la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a 

UE, prin instrumentele structurale, concentrate, conform Cadrului Strategic 

Comun, pe 11 obiective tematice, după cum urmează:  

1. cercetare şi inovare  

2. tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)  

3. competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)  

4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon  

5. adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului  

6. protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor  

7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din 

cadrul infrastructurilor reţelelor majore  

8. ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă  

9. incluziune socială şi combaterea sărăciei  

10. educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii  

11. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică 

eficientă  
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Cadrul Strategic Comun transpune obiectivele şi ţintele strategiei Uniunii 

Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii în acţiuni 

cheie pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 

European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurala şi Fondul European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit. 

9.2 Contextul naţional 
 

Ţintele valorice ale României pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei 

Europei 2020 au fost incluse în Programul Naţional de Reformă (2011-2013), 

care reprezintă instrumentul esenţial pentru îndeplinirea, la nivel naţional, a 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. Priorităţile se referă atât la reforma politicii 

publice cât şi la investiţii preconizate, după cum urmează:  

1. Creşterea eficienţei şi transparenţei administraţiei publice  

2. Îmbunătăţirea mediului de afaceri  

3. Ocuparea forţei de muncă  

4. Cercetare, dezvoltare şi inovare  

5. Diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră  

6. Utilizarea surselor de energie regenerabilă  

7. Eficienţă energetică  

8. Educaţie  

9. Incluziune socială.  

Pentru România, Programul Naţional de Reformă (2011-2013) reprezintă 

platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică, 

în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), care permite concentrarea 

demersurilor naţionale pentru modernizarea economiei şi societăţii româneşti şi 

susţine convergenţa economico-sociala cu celelalte state membre ale UE. 

Programul Naţional de Reformă (2011-2013) a fost elaborat pe baza contribuţiilor 

a şapte grupuri de lucru sectoriale, precum si a trei grupuri operative, special 

constituite în acest scop. Urmărirea aplicării acţiunilor incluse în PNR este 

asigurată periodic (trimestrial, anual) pe baza Planului de acţiune pentru 

implementarea PNR. 

În data de 13 iunie 2012, Guvernul României a aprobat Memorandumul 

pentru aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi 
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implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020, document-cadru ce 

cuprinde un set de orientări metodologice necesare pentru stabilirea liniilor 

directoare în procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile în 

perioada 2014-2020. 

Acordului de Parteneriat 2014 – 2020 este documentul strategic naţional 

care fundamentează şi stabileşte obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea 

indicativă a fondurilor europene în perioada 2014–2020: Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social 

European (FSE), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 

Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM). Acesta a fost 

elaborat şi transmis Comisiei Europene spre aprobare. Se propun un număr de 6 

programe operaţionale, respectiv: POS Infrastructură Mare, POS 

Competitivitate, PO Regional, PO Asistenţă Tehnică, POS Capital Uman, PO 

Capacitate Administrativă. Vor exista, de asemenea, programe dedicate 

agriculturii, dezvoltării rurale, pescuitului şi acvaculturii. 

Ţinând cont de situaţia şi de politicile macroeconomice, alături de blocajele 

în dezvoltare la nivel naţional, subliniate mai sus, Guvernul României a stabilit 

anumite priorităţi de finanţare pentru utilizarea Fondurilor Europene Structurale şi 

de Investiţii în Acordul de Parteneriat 2014-2020, cu obiectivul global de a reduce 

disparităţile de dezvoltare economică şi socială între România şi statele membre 

ale UE. 

Pentru a atinge aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul 

global al acestui Acord de Parteneriat, România va avea o economie modernă şi 

competitivă prin abordarea următoarelor provocări: 

I. Competitivitatea 

II. Oamenii și societatea 

III. Infrastructura 

IV. Resursele 

V. Administraţia şi guvernarea 

Principalele alocări financiare propuse în cadrul viitoarelor Programe 

Operaţionale sunt: 
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• Infrastructura de transport (autostrăzi, căi ferate, naval şi aerian): 5,7 

miliarde de euro; 

• Mediu (infrastructura de mediu si protecţia mediului): 3 miliarde de euro; 

• Eficienta energetica – 270 de milioane de euro; 

• Programele de angajare a tinerilor, şomerilor – 1 miliard de euro + 

dezvoltarea programelor ANOFM – 250 de milioane de euro; 

• Asistenta sociala a categoriilor defavorizate (in special programele de 

integrare a minorităţii rome) – aproximativ 1 miliard de euro; 

• Educaţie (formare si dezvoltare profesionala) – 1 miliard de euro; 

• Infrastructura – 350 de milioane de euro; 

• Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel local – 500 de milioane de 

euro si asistenta tehnica la nivel central – 300 de milioane de euro; 

• IMM-uri si parcuri tehnologice – 800 de milioane; 

• Dezvoltarea urbana a comunităţilor – 2,8 miliarde de euro; 

• Refacerea zonelor istorice, culturale si turistice – 450 de milioane de euro; 

• Drumuri judeţene, centuri - 1,1 miliarde de euro; 

• Infrastructura de sănătate – 500 de milioane de euro; 

• Cercetare – 700 de milioane de euro; 

• IT – 550 de milioane de euro; 

• Proiectul de Cadastru General – 300 de milioane de euro. 

Obiective Tematice - Strategia 2014 – 2020 

Obiectivul tematic nr. 1: Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice 

și a inovării; 

Obiectivul tematic nr. 2: Îmbunătățirea accesului, utilizării și calității 

tehnologiilor informatice și de comunicare; 

Obiectivul tematic nr. 3:  Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor, a 

sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii; 

Obiectivul tematic nr. 4: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon în toate sectoarele; 
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Obiectivul tematic nr. 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea și gestionarea riscurilor; 

Obiectivul tematic nr. 6: Protejarea mediului și promovarea utilizării 

eficiente a resurselor; 

Obiectivul tematic nr. 7: Promovarea unor sisteme de transport durabile și 

eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore; 

Obiectivul tematic nr. 8: Promovarea sustenabilității și calității locurilor de 

muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 

Obiectivul tematic nr. 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare; 

Obiectivul tematic nr. 10: Investiții în educație, formare și formare 

profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții; 

Obiectivul tematic nr. 11: Consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă; 

Axe Prioritare - Strategia 2014 - 2020 

AXA PRIORITARĂ 1: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a 

inovării;  

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii; 

AXA PRIORITARĂ 3: Eficiență energetică în clădirile publice;  

AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării urbane;  

AXA PRIORITARĂ 5: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului;  

AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importantă 

regională si locală;  
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AXA PRIORITARĂ 7: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; 

AXA PRIORITARĂ 8: Sprijinirea regenerării economice si sociale a 

comunitătilor defavorizate din mediul urban;  

AXA PRIORITARĂ 9: Dezvoltarea infrastructurii educationale;  

AXA PRIORITARĂ 10: Cadastru si înregistrarea proprietătilor în zonele 

rurale din România. 

9.3 Contextul regional 
 

În perioada 1990-2000 Regiunea Centru a traversat o perioadă dificilă, de 

declin economic, pe fondul deteriorării principalelor echilibre macroeconomice şi 

al inflaţiei galopante. Procesul de restructurare economică a fost însoţit de o 

restrângere semnificativă sau de închidere a capacităţilor existente de producţie, 

mineritul, chimia şi metalurgia neferoasă fiind cele mai afectate ramuri 

economice. Începând cu anii 2000-2001, climatul economic s-a ameliorat, 

economia şi-a reluat creşterea, iar anii 2006-2008 au adus consolidarea creşterii 

economice. Criza economică şi financiară ce a debutat în a doua jumătate a 

anului 2008 a avut un impact negativ în ce priveşte nivelul investiţiilor atât străine 

cât şi autohtone, unele companii străine retrăgându-se sau reducându-şi 

prezenţa în Regiunea Centru.  

Nivelul atins în 2010 de cel mai relevant indicator al dezvoltării economice 

- produsul intern brut/ locuitor în Regiunea Centru - reprezintă 45% din 

media UE27, apropiindu-se de media naţională şi de nivelul înregistrat în unele 

regiuni din Ungaria, Polonia, Slovacia. 

Activităţile industriale spre care s-au îndreptat cele mai importante investiţii 

sunt industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, industria materialelor 

de construcţii, construcţiile de maşini. 

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanţiale 

în ultimii 10 ani. Ponderile unor sectoare economice de bază, precum agricultura, 

industria extractivă, industria prelucrătoare grea s-au redus mult, crescând în 

schimb ponderea altor ramuri economice şi a celor din sectorul terţiar cu 
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precădere. Procesul nu este încheiat, fiind de aşteptat ca această evoluţie să 

continue şi în următorii ani. 

Activitate tradiţională în Regiunea Centru, agricultura constituie până în 

zilele noastre principala ocupaţie şi sursă de venit a locuitorilor din mediul rural. 

Orientată spre satisfacerea cererii interne, agricultura beneficiază de un potenţial 

natural important şi diversificat. 

Economia Regiunii Centru păstrează încă un profil industrial vizibil ce 

poate fi evidenţiat atât prin contribuţia relativ ridicată a industriei la formarea 

produsului intern brut cât şi prin ponderea semnificativă a populaţiei ocupate în 

sectorul secundar al economiei. Profilul industrial al regiunii este dat de industria 

construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor, chimică, materialelor de 

construcţii, lemnului, extractiva, textilă şi alimentară. Unităţile industriale sunt 

amplasate în general, în localităţile urbane, şi în cazul multor oraşe mici dau 

acestor localităţi un caracter monospecializat. 

Sectorul serviciilor are o contribuţie importantă la formarea produsului 

intern brut regional, având o dezvoltare semnificativă în ultimii ani. Domeniile 

care au înregistrat cele mai mari creşteri sunt transporturile (în special 

transporturile rutiere si cele aeriene), telecomunicaţiile, sectorul financiar-bancar 

si de asigurări. Turismul, cu toate că a înregistrat o serie de progrese pe anumite 

segmente, cum ar fi agroturismul, nu reuşeşte să valorifice încă importantul 

potenţial turistic al regiunii. 

O altă evoluţie semnificativă în ultimii ani este continuarea tendinţei de 

polarizare economică la nivel regional. Majoritatea activităţilor economice şi 

îndeosebi cele cu o valoare adăugată brută ridicată se concentrează în oraşele 

mari şi în jurul acestora, în timp ce multe localităţi urbane mici (îndeosebi foste 

localităţi miniere sau oraşe monoindustriale) şi numeroase localităţi rurale au o 

situaţie economică foarte precară şi în curs de deteriorare rapidă. Gradul de 

coeziune teritorială se menţine scăzut, această situaţie regăsindu-se şi la nivelul 

întregii ţări. 

Un proces economic recent este apariţia clusterelor economice, iar până 

în prezent, la nivelul Regiunii Centru s-au format clustere în domeniile prelucrării 

lemnului, al biomasei, al electrotehnicii, al industriei alimentare, iar acest proces 

de creare de clustere este de aşteptat să ia amploare. 
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Cercetarea autohtonă joacă încă un rol redus în dezvoltarea economică, 

transferul rezultatelor şi aplicarea lor în economie făcându-se încet şi cu 

dificultate. 

Forţa de muncă nu se ridică întotdeauna la nivelul de pregătire necesar 

pentru o economie competitivă şi în ultimul timp în multe domenii economice şi în 

diferite zone ale Regiunii Centru începe să se facă simţită lipsa forţei de muncă 

cu o înaltă calificare. 

Sectorul economic reprezentat de întreprinderile mici şi mijlocii, care timp 

de mulţi ani a fost un generator de creştere economică şi locuri de muncă a 

suferit după 2008 o contracţie sensibilă. În condiţiile în care IMM-urile dispun, în 

general, de resurse financiare limitate şi un spaţiu redus de manevră economică, 

vulnerabilitatea acestora este mare, iar în cazul unei crize economice gradul în 

care sunt afectate creşte semnificativ. 

Dezvoltarea economică la nivel regional este susţinută prin crearea de 

structuri de afaceri în cadrul cărora firmele să se bucure de anumite facilităţi şi 

servicii specifice. În ultimii 15-20 ani s-a încercat crearea unei infrastructuri de 

afaceri moderne care să răspundă la cerinţele specifice ale investitorilor formată 

din parcuri industriale şi tehnologice, centre de afaceri, incubatoare de afaceri 

etc. Un loc important în cadrul structurilor de afaceri îl au parcurile industriale. 

Rolul parcurilor industriale este să stimuleze dezvoltarea economică, realizarea 

transferului tehnologic, atragerea de investiţii şi valorificarea resurselor umane 

ale zonei.  

În Regiunea Centru funcţionează în prezent 11 parcuri industriale. Şapte 

dintre acestea sunt în proprietate publică, 3 în proprietate privată şi unul este în 

parteneriat public-privat. Alături de parcurile industriale, în Regiunea Centru 

funcţionează şi câteva zone industriale, zone de dezvoltare economică, centre de 

afaceri şi incubatoare de afaceri, dezvoltate prin iniţiative publice sau private, iar 

nevoia de astfel de structuri de afaceri este departe de a fi acoperită. 

La nivelul Regiunii Centru, Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 

2014-2020, este principalul document de planificare şi programare la nivel 

regional.  Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 

este parte a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 şi răspunde 

nevoii de a avea la dispoziţie un document de planificare la nivel regional care 

stabileşte obiectivul global şi obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de 
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programare, propunând direcţiile de acţiune şi măsurile necesare pentru 

atingerea obiectivelor. În acelaşi timp, Strategia Regională de Dezvoltare se 

raportează la evoluţiile preconizate la nivel naţional şi european, sintetizate în 

documentele de programare ale Comisiei Europene pentru perioada 2014-2020, 

în angajamentele internaţionale ale României şi în strategiile naţionale pentru 

perioada următoare.  

Strategia de Dezvoltare Regională urmăreşte pe tot parcursul cele trei 

priorităţi stabilite prin Strategia Europa 2020: creştere inteligentă, creştere 

durabilă, creştere favorabilă, 3 incluziuni şi obiective propuse în cadrul celor cinci 

domenii de interes: ocupare, inovare, schimbări climatice, educaţie, reducerea 

sărăciei. Regiunea Centru va fi astfel permanent cuplată la procesele în 

desfăşurare la nivel european. 

Prin Strategia de Dezvoltare, Regiunea Centru şi-a definit ca obiectiv 

global “dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creşterii 

economice bazate pe cunoaştere, protecţia mediului înconjurător şi valorificarea 

durabilă a resurselor naturale precum şi întărirea coeziunii sociale”.  

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru – aflata in curs de elaborare   

cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un 

număr de priorităţi şi măsuri specifice:  

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale 

regionale; 

2. Creşterea competitivităţii economice, stimularea cercetării şi inovării; 

3. Protecţia mediului înconjurător, eficienţă energetică, utilizarea 

surselor regenerabile de energie; 

4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii şi silviculturii; 

5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităţilor culturale şi recreative;  

6. Dezvoltarea resurselor umane , creşterea incluziunii sociale. 
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Domeniul Strategic 1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii 

tehnice şi sociale regionale 

Politica de coeziune teritorială urmăreşte diminuarea diferenţelor de 

dezvoltare dintre regiunile geografice, dintre mediul urban şi cel rural, dintre 

centru şi periferie, precum şi prevenirea amplificării discrepanţelor teritoriale. 

Definirea conceptului de coeziune teritorială pune accentul pe dezvoltarea 

echilibrată a teritoriului, reducerea disparităţilor şi valorificarea potenţialului 

teritorial. Dimensiunea teritorială a coeziunii a fost introdusă în Tratatul de la 

Lisabona, fiind adăugată dimensiunii sociale şi economice, devenind astfel un 

obiectiv asumat politicii la nivelul Uniunii Europene. 

Considerate motoare ale economiei, oraşele sunt catalizatori pentru 

creativitate şi inovare. Diversele dimensiuni ale vieţii urbane - economică, 

socială, culturală şi de mediu - sunt strâns legate între ele, iar succesul în materie 

de dezvoltare urbană poate fi atins numai prin intermediul unei abordări integrate. 

Propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune 2014-2020 urmăresc 

să stimuleze politicile integrate pentru a intensifica dezvoltarea urbană durabilă în 

vederea consolidării rolului oraşelor în contextul politicii de coeziune. 

Faţă de perioada de programare 2007-2013 există câteva diferenţe privind 

dezvoltarea urbană în viitoarea perioada 2014-2020. Astfel, se va pune accentul 

pe o abordare integrată consolidată pentru a face faţă provocărilor urbane. De 

asemenea, se vor introduce investiţiile teritoriale integrate care vor înlocui axele 

prioritare separate în ceea ce priveşte dezvoltarea urbană.  

Una dintre priorităţile de dezvoltare durabila la nivelul Regiunii Centru este 

creşterea coeziunii teritoriale prin sprijinirea dezvoltării urbane, atât a oraşelor cu 

nivel ridicat de dezvoltare cât şi a oraşelor confruntate cu probleme generate de 

restructurările economice. 

Oraşele cu nivel ridicat de dezvoltare sunt poli de atracţie pentru oraşele şi 

comunele din vecinătate, având o influenţă directă în dezvoltarea economică şi 

socială a zonei. La polul opus, oraşele mici şi mijlocii din Regiunea Centru se 

confruntă cu dificultăţi în procesul de dezvoltare durabilă, datorită în special 

procesului de restructurare economică după 1989 care a afectat oraşele 

monoindustriale. Procesul de coeziune teritorială la nivelul Regiunii Centru se 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 201 

axează pe regenerarea urbană a oraşelor mici şi mijlocii în special a celor 

monoindustriale, creşterea conectivităţii oraşelor cu zonele de contiguitate, 

susţinerea zonelor şi a cartierelor mai sărace prin creşterea inclusivă, dar şi 

dezvoltarea unei economii inteligente prin stimularea inovaţiei şi a cercetării 

aplicate în special în oraşele mari şi a centrelor universitare. De asemenea o 

prioritate o reprezintă şi promovarea oraşelor verzi, susţinerea transportului 

urban sustenabil, dezvoltarea iluminatului public, eficienţa energetică a clădirilor 

şi amenajarea spaţiilor pentru agrement.  

În perspectiva dezvoltării durabile a Regiunii Centru, pentru următoarea 

perioadă de finanţare 2014-2020 se impune finanţarea proiectelor regionale 

integrate care să contribuie la realizarea priorităţilor şi măsurilor incluse în Planul 

Regional de Dezvoltare. În acelaşi timp, finanţarea proiectelor regionale integrate 

permite rezolvarea în mare măsura a nevoilor identificate la nivel regional, 

contribuind astfel şi la îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru România în ce 

priveşte Strategia Europa 2020.  

Calitatea vieţii şi dezvoltarea armonioasă a Regiunii Centru este condiţionată 

într-o măsură semnificativă de nivelul de dezvoltare a infrastructurii, atât a celei 

de transport, utilităţi publice, de educaţie, de cercetare, de sănătate sau a celei 

sociale. În prezent infrastructura la nivel regional este destul de învechită, 

necesitând lucrări de extindere, amenajare, reabilitare sau de modernizare.  

Construirea Europei sociale, întărirea coeziunii sociale a continentului se află în 

centrul politicii comune europene, constituind unul din principiile directoare 

statuate în noul tratat al Uniunii Europene adoptat la finele anului 2007.  

Dezvoltarea capitalului uman, amplificarea rolului cunoaşterii în toate 

domeniile economice şi sociale, alături de sprijinirea categoriilor şi grupurilor de 

persoane vulnerabile se numără, în mod firesc, printre priorităţile politicilor 

comunitare în perioada următoare. Astfel, în cadrul Strategiei Europa 2020, 

documentul programatic al Uniunii Europene pentru următorii 10 ani, sunt incluse 

trei priorităţi strategice pentru statele Uniunii, dintre care una vizează în mod 

direct sfera socialului: creşterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii 

cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi 

teritorială. 

Nu în ultimul rând, un domeniu care poate da un impuls semnificativ 

dezvoltării Regiunii Centru şi care necesită acordarea unei mari atenţii în ceea ce 



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 202 

priveşte finanţarea acestuia este cercetarea şi inovarea. În prezent, Uniunea 

Europeană acuză o întârziere constantă în domeniile inovării şi cercetării. Pentru 

a recupera această întârziere, Comisia Europeană doreşte să crească nivelul 

investiţiilor europene în cercetare şi dezvoltare, până la 3% din PIB. 

 
Priorităţi specifice:  

 
Prioritatea 1.1. Creşterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin 

sprijinirea dezvoltării urbane 

Aşa cum am menţionat, una dintre preocupările principale ale Uniunii 

Europene o reprezintă coeziunea teritorială, concept complex, cu referire în 

special la dezvoltarea echilibrată a teritoriului, reducerea disparităţilor dintre 

diferite zone şi valorificarea potenţialului teritorial. 

Oraşele, prin funcţiile sale, sunt centre de polarizare pentru localităţile rurale 

din vecinătate. La nivelul Regiunii Centru cel mai mare grad de polarizare urbană 

este în judeţul Braşov datorită existenţei polului de creştere Braşov care ocupă 

primul loc în termeni de PIB/locuitor şi ai productivităţii muncii. În Regiunea 

Centru sunt două zone metropolitane în jurul municipiilor Braşov şi Târgu Mureş. 

Din perspectiva teritorială, Regiunea Centru are un caracter destul de rural, 

excepţie făcând judeţul Braşov care are o economie mai diversificată. 

Dezvoltarea policentrică poate constitui una dintre căile de abordare sistemică 

a dezvoltării teritoriale. Dezvoltarea policentrică permite atât dezvoltarea 

echilibrată a teritoriului cât şi evitarea dezechilibrelor ce apar în cadrul şi în jurul 

aglomerărilor urbane. Astfel, conceptul de dezvoltare policentrică nu se limitează 

la zonele metropolitane, ci se referă la un sistem ierarhizat care să exprime 

potenţialul aşezărilor de pe suprafaţa regiunii. 

În România principalul obiectiv al strategiilor pe termen mediu şi lung de 

dezvoltare spaţială îl reprezintă consolidarea dezvoltării policentrice şi inovaţia 

prin crearea unor reţele de legături între zonele metropolitane şi oraşe.  

Oraşele care funcţionează ca centre regionale ar trebui să coopereze în 

cadrul unui tipar policentric, astfel încât această cooperare să fie o valoare 

adăugată pentru alte oraşe din zonele rurale şi periferice, precum şi pentru 

zonele cu provocări şi nevoi specifice din punct de vedere geografic. 
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Conform cercetărilor ESPON, la nivelul Regiunii Centru este un singur pol de 

importanţă naţională (Braşov cu peste 200.000 de locuitori), 5 poli de importanţă 

regională (Sibiu, Târgu Mureş, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe şi Mediaş, fiind 

municipii cu o populaţie cuprinsă între 50.000 şi 200.000 de locuitori) şi 13 poli de 

importanţă locală (Miercurea Ciuc, Făgăraş, Reghin, Odorheiu Secuiesc, 

Sighişoara, Săcele, Sebeş, Cugir, Târnăveni, Aiud, Zărneşti, Codlea şi Blaj, 

oraşele şi municipiile având o populaţie cuprinsă între 20.000 şi 50.000 de 

locuitori). 

Una din priorităţile politicii de dezvoltare urbană durabilă o constituie 

sprijinirea oraşelor mari care sunt în acelaşi timp centre de polarizare pentru 

oraşele şi comunele învecinate. La rândul lor, oraşele mari au universităţi cu 

tradiţie care radiază în jur şi fac legătura cu alte centre din Europa, fiind în acelaşi 

timp şi nuclee ale economiei inteligente prin valorificarea inovaţiei şi a cercetării 

aplicate. 

Una din problemele majore la nivelul Regiunii Centru care necesită investiţii 

financiare este regenerarea urbană a oraşelor mici şi mijlocii şi a celor 

monoindustriale. Locurile de muncă relativ sigure şi bine plătite din epoca 

monoindustrială au fost înlocuite, în multe oraşe din regiune, de şomaj prelungit 

sau locuri de muncă slab remunerate. De asemenea, aceste oraşe se confruntă 

cu o migraţie a populaţiei tinere, acestea confruntându-se cu un declin 

demografic. Dintre oraşele din Regiunea Centru care au nevoie de investiţii în 

regenerarea urbană se numără: Agnita, Copşa Mică, Cisnădie, Dumbrăveni, 

Abrud, Zlatna, Ocna Mureș, Târnăveni, Luduș, Iernut, Ungheni, Reghin, Codlea, 

Ghimbav, Avrig, Făgăraș.    

Există la nivelul Regiunii Centru teritorii care prezintă obstacole în calea 

dezvoltării, cum ar fi de pildă zona montană care prezintă un grad redus de 

accesibilitate. Gradul de sărăcie şi izolare a unor zone generează fenomene de 

depopulare, astfel există riscul dispariţiei unor localităţi, în special în zonele 

montane cu accesibilitate redusă (de exemplu, unele cătune din Munții Apuseni 

cunoscute sub denumirea de ”crânguri”). Pentru aceste zone sunt necesare 

dezvoltarea de soluţii privind valorificarea potenţialului teritorial şi identificarea 

soluţiilor de atragere a populaţiei în aceste zone prin oferirea de oportunităţi prin 

intermediul cărora să crească nivelul de trai. 
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O prioritate la nivelul Regiunii Centru este dezvoltarea transportului urban 

specific asigurării de servicii pentru transportul pasagerilor pe distanţe scurte şi 

cu o capacitate medie de transport.  

O necesitate la nivel regional o constituie elaborarea de Planuri de Mobilitate 

Urbană Durabilă pentru oraşele Regiunii Centru, aceste documente de planificare 

vizând crearea unui sistem de transport urban sustenabil. 

Un accent crescut va trebui pus pe dezvoltarea ”oraşelor verzi”, prin 

amenajarea de spaţii verzi, dezvoltarea iluminatului public din surse regenerabile 

de energie, modernizarea transportului urban pe baza folosirii biocarburanţilor cu 

emisii reduse de gaze cu efect de seră, etc. De asemenea, o importanţă 

deosebită se acordă eficienţei energetice a clădirilor. 

Măsuri:  

1.1.1. Promovarea dezvoltării policentrice şi încurajarea dezvoltării integrate 

a oraşelor şi regiunilor rurale în vederea generării de efecte sinergice şi realizării 

coeziunii teritoriale; 

1.1.2. Susţinerea dezvoltării oraşelor mari ca poli de atracţie pentru zonele 

învecinate şi motoare ale creşterii economice inteligente; 

1.1.3. Regenerarea oraşelor mici şi mijlocii şi a celor monoindustriale prin 

dezvoltarea de soluţii de dezvoltare urbană integrată şi incluziune socială. 

 

Prioritatea 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicații și 

tehnico-edilitară la nivelul Regiunii Centru  

Referitor la infrastructura de transport, datorită situării sale în centrul 

României, Regiunea Centru se bucură de o poziţie privilegiată în ce priveşte 

accesibilitatea şi conexiunile rutiere cu restul ţării şi cu Europa. Regiunea Centru 

este străbătută de cinci drumuri europene, a căror lungime însumează 951 km. 

Sud-vestul regiunii este traversat de Coridorul IV pan-european de transport, rută 

ce va asigura o legătură rapidă între extremitatea sud-estică a Europei (Istanbul, 

Salonic) și Europa Centrală (Dresda, Nuremberg), via Grecia, Bulgaria, România, 

Ungaria, Slovacia, Austria, Cehia.  

La nivel european, o prioritate pentru următorii ani vizează dezvoltarea 

reţelelor trans-europene de transport (TEN-T). Reţeaua trans-europeană de 
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transport (TEN-T) joacă un rol esenţial în asigurarea libertăţii de mişcare a 

pasagerilor şi bunurilor în Uniunea Europeană, aceasta incluzând toate modurile 

de transport şi suportând aproape jumătate din traficul de pasageri şi marfă. 

Dezvoltarea TEN-T presupune interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor 

naţionale de transport precum şi accesul la aceasta.  

Reţeaua de drumuri publice din Regiunea Centru măsura 10801 km la 

finele anului 2011, reprezentând 13,1% din lungimea totală a reţelei rutiere din 

România. Din totalul drumurilor din regiune, 20,9% sunt drumuri naţionale, iar 

79,1% sunt drumuri judeţene şi comunale. Densitatea rutieră este mai scăzută la 

nivel regional decât la nivel naţional (34,6 km/100 kmp față de 31,7 km/100 kmp). 

Comparativ cu drumurile rutiere, lungimea totală a căilor ferate din Regiunea 

Centru este jumătate din lungimea totală a drumurilor naţionale, aceasta fiind de 

1336 km dintre care jumătate electrificată (669 km). Transportul aerian este 

asigurat prin cele două aeroporturi internaţionale de la Sibiu şi Târgu Mureş. 

Pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 finanţată prin 

FEDR se propun: sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip 

multimodal prin investiţii în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T), 

stimularea mobilităţii regionale prin conectarea legăturilor rutiere secundare şi 

terţiare la infrastructura TEN-T, dezvoltarea unor sisteme de transport care 

respectă mediul şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi promovarea unei 

mobilităţi urbane durabile.  

Transportul din Regiunea Centru va trebui să beneficieze până în anul 

2020 de o infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creştere rapidă, 

să asigure premisele pentru dezvoltarea economică şi socială a tuturor zonelor 

regiunii şi să contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra 

mediului înconjurător.  

Atingerea acestor obiective implică realizarea de investiţii semnificative în 

următorul deceniu atât în extinderea reţelei rutiere şi feroviare cât şi în 

reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere actuale şi construirea de centuri 

ocolitoare în vecinătatea oraşelor în vederea fluidizării transportului rutier. 

O altă direcţie de intervenţie constă în îmbunătăţirea condiţiilor de 

transport pe drumurile judeţene. În acest sens, Strategia de Dezvoltare a Regiunii 

Centru, prevede ca prioritate necesitatea asfaltării a cel puţin 500 km din cei 
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peste 1700 km de drumuri judeţene pietruite sau de pământ şi reabilitarea a cel 

puţin jumătate din lungimea drumurilor judeţene cu durata de serviciu depăşită. 

O altă prioritate de dezvoltare a infrastructurii de transport vizează 

construirea de centuri ocolitoare pentru oraşele mari traversate de drumuri 

europene sau de drumuri naţionale principale precum şi extinderea celor actuale 

(ex: Brașov, Târgu Mureș, Alba Iulia - nord, Sebeș, Aiud, Mediaș, Sighișoara, 

Făgăraș etc.). 

De asemenea Strategia Regiunii Centru stabileşte ca prioritate necesară 

punerea bazelor transportului intermodal în Regiunea Centru prin realizarea, într-

o primă etapă, la Brașov și Sibiu a unor platforme intermodale pentru transportul 

mărfurilor, ca parte a unui sistem național de platforme intermodale. 

Un alt domeniu care necesită investiţii majore la nivelul Regiunii Centru 

este infrastructura de comunicaţii, aceasta fiind elementul cheie al bunei 

funcţionări a oricărui tip de sistem pentru comunicaţii de date, informaţii şi voce. 

În Regiunea Centru, la nivel de judeţ, ponderea populaţiei fără acces la conexiuni 

în banda largă este cuprinse între: 50% - 80% în județul Covasna; 40% - 50% în 

județul Alba și 20% - 40% în județele Brașov, Harghita, Sibiu și Mureș.  

La nivel european, comunicaţiile electronice în bandă largă au devenit o 

prioritate, ca rezultat al faptului că societatea bazată pe cunoaştere are un impact 

semnificativ asupra competitivităţii, dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi a 

tehnologiilor IT. 

O prioritate a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru o reprezintă 

sprijinirea administraţiilor publice privind dotarea, extinderea sau modernizarea 

cu infrastructuri de comunicaţii specifice (ex. IT, internet wireless, etc.). 

Activităţile privind utilitatea publică de interes local au o importantă 

dimensiune socială şi un rol esenţial în consolidarea dezvoltării durabile a 

localităţilor şi îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. Principalele obiective ale 

dezvoltării serviciilor publice de gospodărire comunală, în conformitate cu 

prevederile directivelor europene sunt: alimentarea cu apă, canalizarea, 

alimentarea cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale, administrarea 

domeniului public. 

Pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 este o prioritate 

acordarea de sprijin financiar în modernizarea şi aducerea la standardele Uniunii 

Europene a infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul Regiunii Centru. 
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Măsuri:  

1.2.1. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri rutiere şi 

feroviare, construirea de centuri ocolitoare în vecinătatea oraşelor precum şi 

construirea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea de aeroporturi;  

1.2.2. Dezvoltarea transportului intrermodal în vederea dezvoltării unei 

platforme intermodale pentru transportul mărfurilor; 

1.2.3. Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-

edilitare în perspectiva dezvoltării durabile şi administrării cât mai eficiente a 

teritoriului; 

1.2.4. Dezvoltarea infrastructurii diferitelor tipuri de comunicaţii în special 

al accesului populaţiei, administraţiei publice şi mediului privat la conexiuni în 

bandă largă; 

 

Prioritatea 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de educaţie, sănătate, 

sociale şi situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru 

Una dintre priorităţile Regiunii Centru pentru următoarea perioadă de 

finanţare 2014-2020 este acordarea unei atenţii sporite asupra dezvoltării 

infrastructurii sociale, de educaţie şi de sănătate. 

În dezvoltarea infrastructurii de educaţie pentru următoarea perioadă de 

programare, o prioritate la nivelul Regiunii Centru o constituie finanţarea unor 

proiecte care să permită accesul la educaţia online în special în zonele rurale cu 

accesibilitate redusă. 

Un alt domeniu prioritar  prevăzut în Strategia de Dezvoltare a Regiunii 

Centru pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 este 

infrastructura de sănătate. 

Pentru următoarea perioadă de finanţare sunt necesare alocări financiare 

în sistemul de sănătate, atât pentru reabilitarea, modernizarea şi amenajarea 

unităţilor sanitare din Regiunea Centru. În ce privește mediul rural, Strategia de 

Dezvoltare a Regiunii Centru susţine ca prioritate regională pentru perioada 

2014-2020 dezvoltarea infrastructurii de sănătate în aceste zone, în special a 

asistenţei medicale primare şi crearea unor centre medicale permanente la care 

să fie arondate una sau mai multe comune. 
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Un domeniu care a cunoscut o dezvoltare relativ ridicată la nivelul Regiunii 

Centru în perioada de programare 2007-2013 este infrastructura socială. 

Principalele probleme sociale actuale la nivelul Regiunii Centru sunt: 

îmbătrânirea populaţiei, extinderea fenomenului de sărăcie, şomaj pe termen 

lung ridicat, rata ridicată a şomajului în rândul tinerilor, incluziune redusă pe piaţa 

muncii, rată ridicată a abandonului şcolar, procent ridicat de populaţie romă 

afectată de sărăcie. 

Astfel, cele mai importante consecinţe ale problemelor sociale la nivel 

regional sunt: diminuarea calităţii vieţii, scăderea siguranţei şi securităţii sociale şi 

reducerea coeziunii sociale. 

O altă prioritate a Strategiei de Dezvoltare la nivelul Regiunii Centru 

constă în extinderea sau modernizarea infrastructurii destinată situațiilor de 

urgență: consolidarea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă, 

programe de modernizare a serviciilor suport de tehnologia informaţiei pentru 

realizarea înştiinţării, avertizării şi alarmării în situaţii de protecţie civilă, 

îmbunătăţirea dotării cu mijloace de intervenţie în situaţii de urgenţă şi nu în 

ultimul rând perfecţionarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă a factorilor 

implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Măsuri:  

1.3.1. Creşterea calităţii sistemului de învăţământ prin extinderea, 

reabilitarea, amenajarea, dotarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie;  

1.3.2. Diversificarea şi creşterea calităţii şi accesului populaţiei la servicii 

de sănătate la standarde europene prin extinderea, reabilitarea, amenajarea, 

dotarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate; 

1.3.3. Creşterea incluziunii sociale şi a calităţii vieţii în rândul populaţiei 

prin extinderea, reabilitarea, amenajarea, dotarea şi modernizarea infrastructurii 

sociale. 

1.3.4. Eficientizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă prin extinderea, 

reabilitarea şi modernizarea infrastructurii specifice. 

Domeniul strategic 2. Creşterea competitivităţii economice, 

stimularea inovării 

Prioritatea 2.1 Sprijinirea activităţilor de inovare şi modernizare a 

IMM-urilor, creşterea gradului de internaţionalizare al IMM-urilor 
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Una din priorităţile la nivel regional pentru perioada următoare este 

continuarea şi extinderea sprijinului pentru IMM-uri, îndeosebi pentru activităţile 

de inovare şi modernizare şi creşterea gradului de internaționalizare al acestora.  

Măsuri: 

2.1.1. Sprijinirea activităţilor de inovare şi modernizare ale IMM-urilor;  

2.1.2. Sprijinirea participării IMM-urilor la diverse reţele internaţionale de 

cooperare economică; 

2.1.3. Sprijinirea IMM-urilor în vederea utilizării instrumentelor de finanţare 

europeană. 

Prioritatea 2.2 Extinderea şi diversificarea infrastructurii regionale şi 

locale de afaceri, a clusterelor şi a reţelelor de cooperare economică 

Crearea unor reţele puternice de afaceri la nivel regional şi 

interconectarea acestora cu reţelele europene de afaceri ar putea reduce actualul 

decalaj economic pe care Regiunea Centru îl are faţă de alte regiuni europene. 

Măsuri:  

2.2.1. Extinderea infrastructurii regionale şi locale de sprijinire a afacerilor 

și diversificarea gamei de servicii oferite; 

2.2.2. Extinderea şi susţinerea activităţilor clusterelor economice şi a altor 

structuri şi reţele de cooperare economică;  

2.2.3. Sprijin pentru regenerarea economică a fostelor oraşe miniere sau 

monoindustriale. 

Prioritatea 2.3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, dezvoltare şi 

inovare 

Unul dintre cele mai importante domenii identificate în Strategia de 

Dezvoltare a Regiunii Centru care necesită investiţii semnificative în următoarea 

perioadă de programare este inovarea, cu acces pe colaborarea dintre cercetare 

şi industrie. Este necesară dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru 

transferul de tehnologie dintre mediul de cercetare şi mediul economic, în prezent 

aceasta fiind la nivelul Regiunii Centru aproape inexistentă. 

Măsuri:  

2.3.1. Dezvoltarea infrastructurilor de CDI prin reabilitarea, amenajarea, 

extinderea, modernizarea şi dotarea acestora din cadrul entităţilor publice 

(universităţi, centre, institute de cercetare etc.) şi private; 

2.3.2.. Facilitarea creării de parteneriate între instituţiile de cercetare;  



Strategia de dezvoltare 2014 -2020 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Alba de Jos”            Pagina 210 

2.3.3. Integrarea eficientă a instituţiilor de cercetare din Regiunea Centru 

în reţelele internaţionale. 

Prioritatea 2.4 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transfer 

tehnologic, a centrelor de inovare şi a spin-off-urilor şi start-up-urilor 

inovative 

Având în vedere prioritatea asumată la nivel naţional şi european de a 

creşte rolul cercetării-inovării în economie, prin Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru se impune ca prioritate regională pentru următoarea perioadă de 

programare, crearea şi susţinerea mai multor centre de transfer tehnologic 

precum şi a unor centre de inovare puternice în domeniile de interes pentru 

regiune. 

Măsuri:  
2.4.1. Dezvoltarea centrelor de transfer tehnologic şi a centrelor de 

inovare  
2.4.2. Sprijinirea entităţilor economice bazate pe cercetare ( spin-off-uri, 

start-up-uri inovative, companii active în domeniul cercetării) 

 

Domeniul Strategic 3. Protecţia mediului înconjurător, creşterea 

eficienţei energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie 

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului fără a le 

compromite pe cele ale generaţiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, 

recunoscut prin tratate la nivel mondial. Dezvoltarea durabilă include protecţia 

mediului, iar protecţia mediului condiţionează dezvoltarea durabilă. 

Pentru următoarea perioadă de finanţare 2014-2020, Strategia de 

Dezvoltare la nivelul Regiunii Centru prevede necesitatea alocării financiare în 

mai multe domenii ale mediului înconjurător în special: protecţia mediului 

înconjurător, conservarea biodiversităţii, diminuarea efectelor schimbărilor 

climatice şi prevenirea riscurilor naturale, extinderea utilizării resurselor 

alternative de energie şi îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul economic 

şi în cel casnic. 

Prioritatea 3.1 Protecţia mediului înconjurător şi amenajarea, 

extinderea sau modernizarea infrastructurii tehnice 

Calitatea aerului este una dintre cele mai importante aspecte cu privire la 

calitatea factorilor de mediu, aceasta fiind în ultimii ani afectată de poluare. Pe 

termen scurt şi mediu, efectele poluării aerului dăunează sănătăţii umane şi aduc 
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prejudicii ecosistemelor în special. Pe termen lung, poluarea aerului afectează 

mediul înconjurător prin: efectul gazelor de seră, distrugerea stratului de ozon, 

ploi acide, prezenţa micropoluanților şi a particulelor în suspensie. La nivelul 

Regiunii Centru cele mai importante emisii de substanţe poluante care au depăşit 

în ultimii ani cantitatea maximă admisibilă sunt: formaldehidă (SC Kronoșpan SA, 

Sebeș, județul Alba) și amoniacul (SC AZOMUREȘ SA, Târgu Mureș, județul 

Mureș). 

Măsuri:  

3.1.1. Protecţia mediului înconjurător, la nivelul componentelor majore 

(aer, apă, sol) prin sprijinirea acţiunilor ce vizează diminuarea populării generate 

de activităţile economice; 

3.1.2. Susţinerea colectării selective a deşeurilor, creşterea gradului de 

recuperare şi reciclare a deşeurilor la nivel judeţean şi regional; 

3.1.3. Amenajarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnice de 

mediu (pentru canalizare, epurare, apă uzată, etc.). 

 

Prioritatea 3.2 Conservarea biodiversității 

În urma efectelor negative generate diminuarea biodiversității, Uniunea 

Europeană se angajează ca până în anul 2020 să protejeze şi să stopeze 

pierderea biodiversității. În ultimii 25 de ani Uniunea europeană a construit o 

vastă reţea de 26.000 de arii protejate în toate ţările membre care deţin 18% din 

suprafaţa terestră a Uniunii Europene. 

Regiunea Centru dispune de un capital natural deosebit, pe teritoriul acesteia 

regăsindu-se 3 din cele 5 regiuni biogeografice ale României: bioregiunea alpină, 

continentală şi mici insule cu vegetaţie stepică. 

Din numărul totalul al siturilor Natura 2000 declarate în România, 21,5% 

sunt pe teritoriul Regiunii Centru (114), având un grad de acoperire de 

aproximativ 35 % din suprafaţă. Din totalul siturilor Natura 2000 din Regiunea 

Centru, 23 sunt arii de protecţie specială avifaunistică, iar 91 sunt situri de 

importanţă comunitară. 

Potrivit informaţiilor din Raportul anual privind starea mediului în Regiunea 

Centru 2011, pe teritoriul regiunii sunt 192 de arii naturale care beneficiază de un 

statut legal de protecţie la nivel naţional: 3 parcuri naţionale, 1 parc natural, 156 

rezervaţii naturale, 2 arii de protecţie avifaunistică și 28 monumente ale naturii.  
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Principalele cauze ale pierderii de biodiversitate din Regiunea Centru sunt: 

supraexploatarea speciilor şi habitatelor, schimbări în densitatea populaţiilor, 

pierderea de suprafeţe de habitat natural, pierderea suprafeţelor din habitatul 

speciilor, fragmentarea habitatelor, proliferarea speciilor invazive şi deteriorarea 

ecosistemelor şi poluarea. 

Măsuri:  

3.2.1. Protecţia, conservarea sau refacerea diversităţii biologie pentru 

situri Natura 2000 sau diferite arii naturale care beneficiază de un statut legal de 

protecţie; 

3.2.2. Conservarea şi protecţia biodiversităţii din habitatele forestiere prin 

regenerări şi amenajări silvice. 

Prioritatea 3.3 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și 

prevenirea riscurilor naturale 

Diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi prevenirea riscurilor 

naturale, reprezintă o prioritate la nivelul Comisiei Europene, formulându-se în 

acest sens o serie de directive. 

Unul din principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 este reducerea 

cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii 

favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990 . 

În Regiunea Centru, ca de altfel la nivelul întregii ţări, cele mai mari 

cantităţi de emisii de CO2 sunt generate de sectorul energetic, transporturi şi 

consumul rezidenţial, fiind astfel necesare implementarea unor măsuri şi acţiuni 

de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Dintre gazele cu efect de seră 

emanate în atmosferă în perioada 2003-2011 la nivelul Regiunii Centru, cele mai 

mari procente sunt deținute de dioxidul de carbon (CO2) – 69%, dioxidul de azot 

(N2O) – 22% și metanul (CH4) – 9%. 

Măsuri:  

3.3.1. Creșterea gradului de siguranță prin prevenirea și reducerea 

riscurilor naturale în special prin crearea și dezvoltarea infrastructurii adecvate de 

prevenire a acestora  

3.3.2. Diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin implementarea de 

politici și acțiuni specific 

Prioritatea 3.4 Utilizarea resurselor alternative de energie 
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Pentru România, ținta prevăzută pentru anul 2020 de Directiva 

2009/28/CE este de 24% ca pondere a energiei din surse regenerabile în 

consumul final brut de energie, aceasta reprezentând o creștere de 6,2% față de 

anul de referință 2005 (valoarea de referință pentru 2005 este de 17,8%). 

La nivelul Regiunii Centru cel mai mare potențial al surselor regenerabile 

de energie îl deține biomasa, urmată de micro-hidroenergia și energia solară, la 

polul opus fiind energia eoliană și energia geotermală. 

Măsuri: 

3.4.1. Producerea și creșterea utilizării resurselor regenerabile de energie 

prin promovarea potențialului resurselor alternative de energie; 

3.4.2. Utilizarea surselor regenerabile de energie prin susținerea 

investițiilor în soluții energetice alternative pentru instituții publice, mediul privat și 

persoane fizice. 

Prioritatea 3.5 Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public, 

casnic și economic 

Reducerea consumului de energie și eficiența energetică este unul din 

principalele obiective ale Uniunii Europene. 

Sectorul energetic trebuie să facă față principalelor provocări ce se 

manifestă la nivel intern și global: securitatea alimentării cu energie, creșterea 

competitivității economice și reducerea impactului asupra mediului înconjurător. 

Măsuri:  

3.5.1. Îmbunătățirea eficienței energetice la operatorii industriali și 

economici prin achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie; 

3.5.2. Îmbunătățirea eficienței energetice la sistemele de încălzire/răcire în 

locuințele individuale și instituții publice;  

3.5.3. Eficientizarea iluminatului public în mediul urban și rural;  

3.5.4. Eficientizarea transportului urban durabil. 

 

Domeniul strategic 4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea 

agriculturii și silviculturii 

Începând cu anul 1991, populația din mediul rural din Regiunea Centru a 

înregistrat în fiecare an rate negative ale sporului natural, cea mai scăzută 

valoare atingându-se în 1996 (-3,7‰). Această evoluție a fost determinată atât 

de modificarea comportamentului procreativ al populației cât și de modificarea 
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treptată a structurii pe grupe de vârste a populației, prin diminuarea ponderii 

populației feminine de vârstă fertilă. La această situație se adaugă migrația 

internă și externă, care înregistrează de asemenea un sold puternic negativ și 

afectează cu precădere populația tânără. 

Prioritatea 4.1. Eficientizarea activităților agricole prin modernizarea 

exploatațiilor agricole, dezvoltarea serviciilor și logisticii agricole și 

susținerea activităților de prelucrare a produselor agricole 

Modernizarea activităților agricole prin susținerea investițiilor în domeniu 

(achiziționare de mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice 

de calitate, construcții agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se regăsește ca 

prioritate majoră a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru în următoarea 

perioadă de programare. 

Măsuri: 

4.1.1. Modernizarea exploatațiilor agricole; 

4.1.2. Sprijinirea dezvoltării sistemelor locale de irigații; 

4.1.3. Crearea și modernizarea centrelor logistice pentru agricultură; 

4.1.4. Dezvoltarea centrelor de servicii pentru agricultură; 

4.1.5. Susținerea unităților mici și mijlocii de procesare a produselor 

agricole; 

4.1.6. Susținerea tinerilor fermieri și a specialiștilor agricoli. 

 

Prioritatea 4.2. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a 

potențialului silvic regional 

Pădurile sunt una dintre cele mai importante bogății ale Regiunii Centru. 

Vegetația forestieră acoperă 36,5% din suprafața regiunii, constituind principala 

resursă economică a locuitorilor din localitățile montane și asigurând un bun 

echilibru ecologic. 

Măsuri: 

4.2.1. Modernizarea exploatațiilor silvice; 

4.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport forestier; 

4.2.3. Stimularea utilizării în scop energetic a reziduurilor forestiere și 

agricole; 

4.2.4. Susținerea acțiunilor de împădurire și întreținere a pădurilor. 
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Prioritatea 4.3. Creșterea atractivității economice și diversificarea 

activităților economice în localitățile rurale din Regiunea Centru 

Măsurile de stimulare a afacerilor în domenii economice neagricole 

(turism, servicii, industrii artizanale etc) concomitent cu dezvoltarea 

competențelor profesionale și îmbunătățirea cunoștințelor antreprenoriale ale 

locuitorilor din mediul rural se regăsesc ca priorități în Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Centru și vor contribui la reducerea dependenței de activitățile agricole, 

creșterea ocupării și dezvoltarea economică a spațiului rural. 

Măsuri:  

4.3.1. Susținerea afacerilor în domenii economice neagricole;  

4.3.2. Îmbunătățirea cunoștințelor antreprenoriale ale locuitorilor din mediul 

rural. 

 

Prioritatea 4.4. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a 

localităților rurale din Regiunea Centru 

Continuarea și extinderea programelor ce vizează dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare în toate zonele rurale ale Regiunii Centru 

reprezintă o prioritate în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru. 

Măsuri: 

4.4.1. Extinderea și modernizarea rețelelor de apă potabilă; 

4.4.2. Extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare; 

4.4.3. Extinderea și modernizarea serviciilor de colectare și 

gestionare a deșeurilor menajere; 

4.4.4. Dezvoltarea rețelei de drumuri comunale. 

 

Prioritatea 4.5. Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale 

și de sănătate, susținerea dezvoltării comunitare 

Dezvoltarea preconizată în următorii ani a serviciilor sociale din mediul 

rural impune o redimensionare a infrastructurii sociale actuale. În perioada 2014-

2020, în Regiunea Centru vor trebui sprijinite investițiile ce vizează reabilitarea, 

modernizarea și extinderea infrastructurii sociale în comunele Regiunii Centru. 
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Măsuri: 

4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale din mediul rural; 

4.5.2. Dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative din mediul rural; 

4.5.3. Sprijinirea cooperării între diverși actori și comunități rurale în cadrul 

unor acțiuni integrate vizând dezvoltarea teritorială. 

Domeniul strategic 5. Dezvoltarea turismului 

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai 

rapidă expansiune în ultimele decenii. Beneficiile economice ale industriei 

turistice sunt multiple. Industria turistică generează un număr semnificativ de 

locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu au o durată de amortizare relativ 

scurtă. Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare a dezvoltării 

turismului. Turiștii creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de consum, 

stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile 

artizanale etc). În același timp, localitățile turistice tind să aibă o infrastructură 

edilitară și de servicii mai dezvoltată. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar 

sunt alte două ramuri importante ce au de câștigat prin dezvoltarea turismului. 

 

Prioritatea 5.1. Punerea în valoare a patrimoniului natural și antropic 

În Regiunea Centru se întâlnim numeroase arii naturale protejate de 

diferite tipuri: geologic și paleontologic, speologic, botanic, peisagistic, rezervații 

mixte cuprinse în categoriile IV și III IUCN, precum și monumente ale naturii care 

se disting prin caracterul lor de unicitate. 

Măsuri: 

5.1.1. Amenajarea de trasee, căi de acces și locuri de vizitare; 

5.1.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii din stațiunile balneare și 

montane; 

5.1.3. Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a clădirilor cu 

valoare arhitectonică și istorică. 

 

Prioritatea 5.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de primire 

și agrement în scopul în scopul îmbunătățirii și diversificării serviciilor 

turistice oferite 
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Continuarea susținerii investițiilor pentru modernizarea structurilor 

învechite de primire turistică în vederea asigurării unui confort sporit și 

construirea de noi unități în zonele turistice ce au în prezent o capacitate de 

cazare insuficientă o regăsim ca o necesitate prevăzută în Strategia de 

Dezvoltare a Regiunii Centru. 

Măsuri: 

5.2.1. Modernizarea / reabilitarea structurilor de primire turistică și de 

agrement 

5.2.2. Dezvoltarea structurilor de primire turistică și de agrement 

5.2.3. Promovarea turistică a Regiunii Centru 

 

Prioritatea 5.3. Dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative și 

sprijinirea industriilor creative 

Diversitatea etnică și poziția geografică a Regiunii Centru la marginea 

Europei Centrale a permis exercitarea influențelor culturale din mai multe regiuni 

ale continentului și a favorizat întrepătrunderea diferitelor culturi de-a lungul 

istoriei dând acestei regiuni un caracter aparte cu multe elemente de originalitate. 

Măsuri: 

5.3.1. Dezvoltarea infrastructurii culturale și recreative; 

5.3.2. Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial, 

susținerea evenimentelor culturale. 

 

Domeniul Strategic 6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea 

incluziunii sociale 

Una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru orizontul anului 2020 este 

creșterea favorabilă incluziunii, alături de creșterea inteligentă și durabilă. Astfel, 

se va pune un accent crescut pe dezvoltarea resurselor umane, educația și 

dezvoltarea competențele acestora, învățarea pe tot parcursul vieții, promovarea 

incluziunii sociale, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, reducerea 

sărăciei, dar și consolidarea capacității administrative. 

Pentru următoarea perioadă de programare, investiția în dezvoltarea și 

creșterea calității resurselor umane din Regiunea Centru va fi sprijinită și 

încurajată în toate domeniile, dar în special în: educație, cercetare, social, 

sănătate, administrație publică, bună guvernanță, economie și antreprenoriat. 
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Prioritatea 6.1. Educație, formare profesională și învățare pe tot 

parcursul vieții în domeniile: educație, cercetare, social, sănătate, 

administrație publică, economie și antreprenoriat) 

Dezvoltarea resurselor umane la nivelul Regiunii Centru o regăsim ca  

prioritate de dezvoltare în următoarea perioadă de programare 2014-2020.  

Un alt obiectiv la nivelul Regiunii Centru este extinderea, diversificarea și 

creșterea calității serviciilor de sănătate prin investiția în dezvoltarea resurselor 

umane. 

Măsuri: 

6.1.1. Facilitatea accesului la educație și calificare a persoanelor care 

activează în domeniile: educație, cercetare, social, sănătate, administrație 

publică, economie și antreprenoriat; 

6.1.2. Încurajarea și susținerea populației active în îmbunătățirea 

competențelor prin acces la formare profesională și învățare pe tot parcursul 

vieții; 

6.1.3. Diversificarea și creșterea calității serviciilor oferite prin administrația 

publica și consolidarea bunei guvernanțe. 

 

Prioritatea 6.2 Creșterea ocupării și a calității resurselor umane 

privind forța de muncă 

La nivelul Uniunii Europene, se dorește ca în viitoarea perioadă de 

programare 2014-2020 să se consolideze coerență dintre prioritățile de investiții 

cu prioritățile reformelor structurale, un accent fiind pus pe necesitatea de a 

promova creșterea economică și a locurilor de muncă, pentru a face progrese în 

direcția obiectivelor Strategiei Europa 2020. (Comisia Europeană, ”EU Cohesion 

Policy contributing to employment and growth in Europe”, iulie 2013, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cp_employ_gro

wth_en.pdf) 

Măsuri: 

6.2.1. Creșterea calității resurselor umane și sprijinirea mobilității 

profesionale și teritoriale a forței de muncă; 

6.2.2. Dezvoltarea și diversificarea ofertei de muncă prin încurajarea și 

sprijinirea creării de noi locuri de muncă; 
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6.2.3. Îmbunătățirea serviciilor de intermediere a forței de muncă. 

Prioritatea 6.3 Incluziunea socială și creșterea calității vieții 

grupurilor vulnerabile și comunităților defavorizate 

Obiectivul principal al acestei priorități la nivelul regiunii Centru îl 

reprezintă promovarea incluziunii sociale, în special prin reinserție socială și 

reducerea sărăciei, urmărindu-se eliminarea riscului de sărăcie și excludere 

pentru persoanele vulnerabile sau dezavantajate social. 

Măsuri: 

6.3.1. Promovarea și sprijinirea respectării drepturilor fundamentale, 

combaterea discriminării, excluderii și a prejudecăților în rândul grupurilor 

vulnerabile și a comunităților defavorizate; 

6.3.2. Creșterea ocupării prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă și 

facilitarea accesului pe piața muncii în rândul persoanelor vulnerabile sau 

dezavantajate social; 

6.3.3. Creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și dezavantajate social 

prin facilitarea accesului la programe de educație, formare profesională, calificare 

și recalificare, în special pentru populația de etnie romă; 

6.3.4. Promovarea și susținerea economiei sociale și a întreprinderilor 

sociale. 

Prioritatea 6.4 Contracararea efectelor declinului demografic 

În urma analizei datelor statistice la nivelul Regiunii Centru, se pune în 

evidență un accentuat proces de îmbătrânire demografică, ponderea vârstnicilor 

mărindu-se de la 9,7% în 1990 la 19,4% în anul 2011, prognoza pentru 2050 fiind 

de 31,1%. În același timp, ponderea populației de 0-14 ani a scăzut de la 23,8% 

la 15,5%, preconizându-se la orizontul anului 2050 o reducere a acesteia la doar 

10% din totalul populației. Îmbătrânirea demografică se va acutiza după 2025, an 

ce marchează începutul diminuării ponderii grupei de vârstă 15-64 ani. Astfel, 

îmbătrânirea populației va deveni într-un interval de doar 15-20 ani una din 

problemele majore cu care se va confrunta Regiunea Centru, consecințele 

acesteia în plan economic și social fiind greu de contracarat. 

Măsuri: 

6.4.1. Dezvoltarea de programe și implementarea de acțiuni care vizează 

promovarea unor politici pro-nataliste în special prin încurajarea familiilor tinere; 
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6.4.2. Diminuarea migrației și a tendințelor de depopulare atât din mediul 

urban cât și rural prin oferirea de alternative și oportunități în special în rândul 

tinerilor;  

6.4.3. Încurajarea inițiativelor, programelor și proiectelor care au ca scop 

diminuarea efectelor schimbărilor demografice. 
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CAPITOLUL 10  Viziune, Direcții Strategice  
 

10.1 Concluzii relevante pentru procesul de planificare 
strategică  
 

Din multitudinea aspectelor analizate în cadrul profilului demografic, social,  

economic și cultural al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos, au 

fost reținute și validate în cadrul Adunării Generale a Asociației următoarele 

disfuncționalități , care stau la baza stabilirii portofoliului de proiecte strategice 

pentru următoarea perioadă de programare:  

-  numărul locurilor de muncă este redus; 

- antreprenorii locali nu beneficiază de suficiente servicii și structuri de 

sprijinire a afacerilor, care să le ridice competitivitatea pe piața internă și externă; 

- lipsa infrastructurii de depozitare și desfacere a produselor provenite de la 

producătorii locali; 

- numărul investitorilor în zonă este redus, în comparație cu potențialul 

economic local; 

- la nivelul microregiunii există un decalaj între domeniile de pregătire oferite 

de rețeaua școlară și cerințele reale ale pieței muncii, generate de oportunitățile 

identificate; 

- infrastructura pentru transport ecologic  este insuficient dezvoltată, 

neexistând o alternativă la transportul auto (în special piste pentru biciclete și 

cicloturism); 

- potențialul turistic natural și antropic nu este suficient  exploatat iar 

acțiunile de promovare a turismului sunt reduse; 

- lipsa unui centru de sănătate și agrement raportat la potențialul balnear 

existent; 

- lipsa unor spații corespunzătoare pentru desfășurarea de evenimente 

culturale și artistice, afectează dezvoltarea turismului local și calitatea vieții 

locuitorilor; 

- potențialul de producere a energiei din surse regenerabile (biomasă 

agricolă și lemnoasă, energie solară și eoliană) este încă nevalorificat; 
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- numărul persoanelor supuse riscului de sărăcie și de excluziune socială 

(persoane de etnie romă, persoane care nu au venituri și/sau locuință, etc.) este 

în creștere, iar serviciile sociale oferite acestora sunt insuficiente; 

- persoanele vârstnice, al căror număr este în creștere, nu beneficiază de 

suficiente locuri în centre rezidențiale și servicii de asistență la domiciliu.
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10.2. Oportunităţi de dezvoltare identificate din analiza 
swot 
 

Din analiza SWOT realizată pe domenii , au fost centralizate  oportunitățile 

identificate, după cum urmează  :  

 -   valorificarea oportunităţilor oferite de cadrul natural; 

- valorificarea potenţialului de producere  a energiei din surse regenerabile; 

- valorificarea solului în scopul obţinerii de biocombustibil; 

- restaurarea, renovarea și reabilitarea obiectivelor turistice aferente 

patrimoniului cultural – istoric  și valorificarea turistică a acestora; 

- promovarea turistică a microregiunii; 

- promovarea evenimentelor culturale, folclorice; 

- crearea unor trasee turistice, dezvoltarea infrastructurii publice în zonele 

turistice; 

- punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu; 

- crearea unor centre turistice interconectate; 

- dezvoltarea/modernizarea structurilor de primire turistică; 

- promovarea turistică la nivel județean, național și internațional; 

- restaurarea și valorificarea patrimoniului balnear – Băile Sărate, 

reabilitarea infrastructurii aferente; 

- asumarea și definirea unei identități multiculturale  a microregiunii,  și 

promovarea acesteia; 

- identificarea și promovarea brandului microcregiunii Alba de Jos; 

- exploatarea potențialului de dezvoltare a turismului viti - vinicol; 

- crearea centrelor de promovare a tradițiilor locale și a meșteșugurilor 

populare; 

-  exploatarea  zonelor montane  pentru practicarea echitației, alpinismului 

și sporturilor extreme; 

- dezvoltarea resurselor umane, ca suport al creșterii economice, prin 

asigurarea oportunităților de instruire și formare care să răspundă 

cerințelor de pe piața muncii; 

- adaptarea ofertei educaționale a instituțiilor de învățământ din 

microregiune la cerințelor pieței muncii; 
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- acordarea facilităților locale pentru investitorii ce creează peste douăzeci 

de locuri de muncă; 

- dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul  agriculturii ecologice şi 

convenţionale ; 

- producerea şi valorificarea de energie din surse regenerabile; 

- dezvoltarea unui depozit de gros pentru legume şi fructe; 

- dezvoltarea unui depozit pentru colectare şi procesare a  laptelui; 

-    asocierea deţinătorilor de păduri în vederea exploatării sectorului forestier; 

- accesarea și implementarea proiectelor integrate din fonduri europene și 

naționale în  domeniul reabilitării și extinderii rețelelor de apă și apă uzată 

în microregiune, corelarea cu programul județean; 

- exploatarea resurselor de apă locale; 

- construirea stațiilor de epurare proprii în localități; 

- accesarea și implementarea proiectelor europene integrate europene și 

naționale în domeniul reabilitării infrastructurii de drumuri publice și străzi, 

corelarea cu programul județean; 

- exploatarea resurselor locale de agregate naturale în construcția și 

modernizarea infrastructurii de drumuri; 

- elaborarea planurilor de mobilitate în localitățile urbane. 
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10.3. Susținerea și finalizarea proiectelor aflate în 
derulare și a proiectelor noi propuse de autoritățile 
locale partenere  
 

1. MUNICIPIUL AIUD, prin Consiliul Local Aiud,  

PROIECTE DE INVESTIȚII PRIORITARE PROPUSE DE UAT: 

 

A. Proiecte cu documentaţii tehnico-economice elaborate: 

1. Lucrări de reabilitare  Zona Centrală Protejată a Municipiului Aiud; 

           2. Reabilitare Parc Municipal Aiud; 

3. Reabilitare infrastructura de drumuri Cartierul Hepat; 

4. Reabilitare pod strada Stadionului şi modernizare sistem rutier strada 

Stadionului, Morii şi Transilvaniei; 

           5. Alimentare cu apa Măgina; 

           6. Alimentare cu apa Gîrbova de Jos, Gîrboviţa şi Gîrbova de Sus; 

7. Reabilitare Colegiul National Titu Maiorescu; 

           8.Realizarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor pentru atragerea 

potenţialilor investitori – Parc industrial; 

9. Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative pentru 

producerea apei calde de consum la Spitalul Municipal Aiud; 

10. Reabilitare sistem rutier şi reţele de utilităţi pe str. Iazului şi Grădinii; 

           11. Reabilitarea infrastructurii edilitare Cartierul Transilvaniei;    

           12. Reabilitarea infrastructurii edilitare Cartierul Gheorghe  Doja;   

 

B. Idei de proiecte pentru care nu sunt elaborate documentaţii tehnice  

 - Reabilitarea infrastructurii edilitare Cartierul Sergent Haţegan; 

- Reabilitarea infrastructurii edilitare Cartierul Microraion;      

- Reabilitare străzi zona de Est , Municipiul Aiud  

- Reabilitarea infrastructurii edilitare Cartierul Gheorghe  Doja;   Reabilitarea 

infrastructurii edilitare Cartierul Gheorghe  Doja;    

- Reabilitare străzi Zona Aiudul de Sus; 

- Reabilitare strada Ostaşilor;                           
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- Reabilitare clădire şcoală şi construire sala de sport Şcoala Gimnazială 

Ovidiu Hulea;   

- Sală de sport Colegiul Naţional Titu Maiorescu;                                    

- Reabilitare clădire şcoală şi construire sala de sport Şcoala Gimnaziala 

Axente Sever;         

- Lucrări de reabilitare şi amenajări Colegiul Tehnologic Alexandru Borza 

Ciumbrud, Mun. Aiud;       

- Investiţii, reabilitări şi dotări investiţionale Colegiul Tehnic Aiud; 

- Regularizare Valea Aiudului  şi lucrări hidrotehnice municipiul Aiud;     

  

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

A. Proiecte care au documentaţii tehnice elaborate: 

1. Reabilitarea Cetăţii Aiudului;      

2. Reabilitare Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea; 

3. Lucrări de reabilitare  Zona Centrală Protejată a Municipiului Aiud; 

4.Realizarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor pentru atragerea potenţialilor 

investitori – Parc industrial; 

5. Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative pentru producerea 

apei calde de consum la Spitalul Municipal Aiud; 

 

B. Idei de proiecte pentru care nu sunt elaborate documentaţii tehnice  

1. Reabilitare infrastructură şi dotări cu mobilier urban, zona Gării CF, mun. Aiud       

2. Amenajare şi dotare piaţa de gross;                                    

3. Reabilitarea  Centrului Cultural Liviu Rebreanu municipiul Aiud;    

4. Reabilitarea Cinematografului Municipal; 

5. Amenajarea unui muzeu etnografic în municipiul Aiud; 

6. Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

2. ORAŞUL OCNA-MUREŞ, prin Consiliul Local Ocna Mureş 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII PRIORITARE PROPUSE DE UAT 

- Reecologizarea Râului Mureș;  
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- Alimentare cu apa și canalizare; 

- Reabilitare Stație de epurare; 

- Management integrat pentru deșeuri; 

- Închiderea Minelor de Sare din Ocna Mureș; 

- Cultivarea Plantelor aromatice; 

- Dezvoltarea fermelor piscicole; 

- Inițiativa solara Valea  Mureșului; 

- Dezvoltarea Comerțului cu peste din Raul Mureș; 

- Valorificarea terenurilor degradate; 

- Utilizarea biomasei ca sursă alternativă de energie; 

- Amenajări și construcții - Parc de Distracții în Orașul Ocna Mureș; 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS:: 

 

- Dezvoltarea turismului de agrement cu profil piscicol; 

- Exploatarea surselor alternative pentru obținerea de energie; 

- Înființarea unei baze de tratament balnear; 

- Dezvoltarea unui complex sportiv multifuncțional cu bazin de înot; 

- Închiderea  și ecologizarea SIT – urilor industriale contaminate;  

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

3. ORAŞUL TEIUŞ, prin Consiliul Local Teiuş 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii turistice; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică, promovarea 

turismului ecumenic;  

- Realizarea pistelor de cicloturism; 
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- Dezvoltarea unei baze de agrement cu bazin de înot –Teren identificat în 

suprafață de 2 ha, nu există Documentație tehnică. 

- Exploatarea potențialului turistic și de agremnent pe Râul Mureș 

 

 

4. COMUNA LUNCA MUREŞULUI, prin Consiliul Local Lunca 

Mureşului, 

 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII PRIORITARE PROPUSE de UAT: 

 

- Execuția branșamentelor de canalizare în rețeaua de apă uzată – Lunca 

Mureșului; 

 

- Reabilitarea rețelelor stradale de apă potabilă – Lunca Mureșului, Gura 

Arieșului; 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Construirea unei punți suspendate peste Râul Mureș, în localitatea Gura 

Arieșului;  

- Asigurarea infrastructurii pentru dezvoltarea unei investiții de valorificare a 

produselor secundare din producția vegetală 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

 

5. COMUNA UNIREA, prin Consiliul Local Unirea 

 

 PROIECTE DE INVESTIȚII PRIORITARE PROPUSE DE UAT 
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- Rețea de canalizare menajera si Stație de Epurare Comuna Unirea; 

- Rețea de alimentare cu apa Comuna Unirea – Loc. Unirea, Dumbrava, 

Măhăceni; 

- Modernizare Infrastructura Rutiera si asfaltare Str. Pomilor, Mihai Viteazu- 

Loc. Unirea; 

- Modernizare Infrastructura Rutiera si asfaltare Str. Băltăreț, Loc. Unirea; 

 

 

PROPUNERI: 

- Construirea unui Depozit de Cereale (uscător) – pentru sprijinirea  

producătorilor agricoli din zona și modernizarea infrastructurii de acces 

aferente; 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

6. COMUNA NOŞLAC, prin Consiliul Local Noşlac 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII  PROPUSE DE UAT: 

 

- Rețea de canalizare Menajera si Stație de Epurare pentru localitățile 

Noșlac si Captalan - lucrare in curs; 

- Construirea Căminului Cultural Găbud – SF +PT – investiție noua; 

- Reabilitarea Zonei Centrale a Comunei Noșlac si Construirea unui spatiu 

multifuncțional  - lucrare in curs; 

- Amenajare loc de joaca si amenajare (urbanizare) Zona Monumentului 

Eroilor - SF +PT – investiție noua; 

- Amenajare Vale, Refacere Podeț tubular si rigole de  scurgere a apelor 

pluviale - SF +PT – investiție noua; 

- Planul Urbanistic General al Comunei Noșlac - investiție noua; 

- SF – Extindere canalizare si asfaltare Valea Captalanului – 3,85 Km - 

investiție noua; 
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- SF Canalizare apa menajera cu Stație de Epurare si Modernizare 

Infrastructura Rutiera- Loc. Copand, Stana de Mureș si Găbud – Comuna 

Noșlac - investiție nouă; 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Amenajarea unui depozit de legume și fructe și modernizarea 

infrastructurii de acces; 

- Crearea de facilități și asigurarea infrastructurii pentru dezvoltarea serelor 

și ciupercăriilor;  

- Amenajări, apărări de maluri și pasarele de trecere peste Râul Mureș; 

- Dezvoltarea turismului de agrement și pescuit sportiv, amenajarea locuri 

de  picnic pe malul Râului Mureș; 

- Restaurarea bisericilor – monument istoric (Noșlac, Copand, Găbud); 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

 

7. COMUNA FĂRĂU, prin Consiliul Local Fărău- 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism și înființarea unui centru etnografic – 

promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

 

8. COMUNA HOPîRTA, prin Consiliul Local Hopîrta 

 

PROIECTE DE INVESTIȚII  PROPUSE de UAT:   
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- Îmbunătățirea Infrastructurii Locale prin modernizarea si reabilitarea 

drumurilor comunale  si a străzilor; 

- Extinderea rețelelor de apa în sistem microzonal; 

- Reabiltarea unităților de învățământ, cultură și sănătate. 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism și înființarea unui centru etnografic – 

promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

9 COMUNA MIRĂSLĂU, prin Consiliul Local Mirăslău 

 

PROIECTE DE INVESTITII PROPUSE de UAT: 

 

- Realizarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile: Decea, Lopadea 

Veche, Cicău, Ormeniș; 

- Construirea unei baze de agrement in localitatea Mirăslău; 

- Execuția sistemului de canalizare în localitățile Mirăslău si Decea; 

- Construirea de case familiale prin Proiect ANL; 

- Asfaltare DC 82 Miraslau – Cicău 3,4 Km; 

- Asfaltare DC 83 DN1 – Ormeniș 3,5 Km; 

- Asfaltare străzi Lopadea Veche 2 Km; 

- Asfaltare străzi localitatea Decea 2 Km; 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism și înființarea unui centru etnografic – 

promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Centru de depozitare și desfacere a produselor agricole; 
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- Împăduriri cu arbori de mare producție, exploatarea potențialului de masă 

lemnoasa; 

 

9. COMUNA LOPADEA NOUĂ, prin Consiliul Local Lopadea Nouă 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism și înființarea unui centru etnografic – 

promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică 

- Facilitarea dezvoltării profesionale în domeniul antreprenorial al cultivării 

plantelor 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

11. COMUNA RĂDEŞTI, prin Consiliul Local Rădeşti 

 

PROIECTE DE INVESTITII PROPUSE de UAT: 

 

- Asfaltare străzi in localitățile Leorinț si Meșcreac – Finanțat prin măsura 

413.322; 

- Achiziționarea unei scene demontabile – finanțat prin Ministerul Culturii; 

 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Construirea unui depozit frigorific pentru legume în zonă și modernizarea 

drumurilor publice de acces- există teren în localitatea Lorinț- pășune; 

- Reabilitarea infrastructurii de poduri si podețe pentru facilitarea 

transportului cu mijloace auto de orice tonaj – Pod rutier pentru trafic de 

mare tonaj; 

- Construirea unui Depozit de Cereale (uscător) – pentru sprijinirea  

producătorilor agricoli din zona – într-o localitate cu acces direct la DN1; 
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- Construirea unui Abator Zonal destinat valorificării produselor animaliere - 

într-o localitate cu acces direct la DN1; 

- Dezvoltarea turismului si promovarea acestuia. 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

 

12. COMUNA LIVEZILE, prin Consiliul Local Livezile 

 

PROIECTE DE INVESTITII  PROPUSE de UAT: 

 

- Alimentare cu apa comuna Livezile-Etapa a II – a; 

- Modernizare strazi Comuna Livezile; 

- Renovare Camin Cultural – Poiana Aiudului; 

- Amenajare Locuri de Joaca pentru copii. 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism și înființarea unui centru etnografic – 

promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Dezvoltarea activității de producerea și prelucrarea varului;  

- Facilitarea dezvoltării abilităților antreprenoriale în domeniul pomiculturii; 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Amenajarea unui Centru de depozitare și valorificarea fructelor. 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

13. COMUNA RÎMEŢ, prin Consiliul Local Rîmeţ 

 

PROIECTE DE INVESTITII PROPUSE de UAT: 

 

- Promovare Zona Turistica Râmeț - depus pe GAL; 

- Achiziționarea unui Utilaj pentru intervenție in situații de urgența – buldo-

excavator- depus pe GAL; 

- Reabilitare Sediu Primărie Comuna Ramet - depus pe GAL; 
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- Achiziție Utilaj Multifuncțional TAF pentru intervenție in situații de urgență- 

depus pe GAL; 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea activităților de marketing și promovare turistică; 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism, a turismului ecumenic și înființarea 

unui centru etnografic – promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Realizarea / refacerea marcajelor, montarea de săgeți indicatoare, 

refacere poteci și podețe, construcția de refugii pentru traseele montane 

 

14. COMUNA RIMETEA, prin Consiliul Local Rimetea 

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism; 

- Proiecte de promovare turistică; 

- Dezvoltarea turismului montan: de aventură, extrem, activ 

- Realizarea / refacerea marcajelor, montarea de săgeți indicatoare, 

refacere poteci și podețe, construcția de refugii pentru traseele montane 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 

 

15. COMUNA PONOR, prin Consiliul Local Ponor 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism, a turismului ecumenic și înființarea 

unui centru etnografic – promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Proiecte de promovare turistică; 

- Realizarea / refacerea marcajelor, montarea de săgeți indicatoare, 

refacere poteci și podețe, construcția de refugii pentru traseele montane; 
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16. COMUNA STREMŢ, prin Consiliul Local Stremţ  

 

 PROIECTE DE INVESTITII PROPUSE de UAT: 

 

-  Construirea căminelor culturale în localitățile Geoagiu de Sus si Geomal; 

- Realizare rețelei de alimentare cu apă în localitatea Geomal.  

 

IDENTIFICAREA INVESTIȚILOR PRIORITARE STABILITE LA NIVELUL 

LOCALITĂȚII CE POT FI DEZVOLTATE PRIN ADI ALBA DE JOS: 

 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism, a turismului ecumenic și înființarea 

unui centru etnografic – promovarea Meșteșugurilor Populare; 

- Proiecte de promovare turistică; 

- Realizarea pistelor de cicloturism; 
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10.4 Viziune, Obiective 

 

Strategia de Dezvoltare a microregiunii Alba de Jos este rezultatul 

eforturilor  actorilor direct implicați în dezvoltarea durabilă a comunităților și 

localităților componente ale microregiunii. 

Strategia de Dezvoltare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Alba 

de Jos, are în vedere  satisfacerea nevoilor specifice de dezvoltare a 

microregiunii, actuale şi viitoare, plecând de la avantajele competitive ce trebuie 

promovate,  nevoile și așteptările locuitorilor din comunitățile partenere și implicit 

efortul autorităților locale de a gestiona cât mai eficient resursele disponibile 

pentru dezvoltarea, de a fructifica eficient oportunitățile oferite de Uniunea 

Europeană prin mecanismele puse la dispoziție. 

Acest document are la bază contextul de dezvoltare definit prin “Strategia 

Europa 2020”, precum și documente strategice și studii realizate la nivel local, 

județean, regional, național și european. 

Strategia de Dezvoltare a microregiunii Alba de Jos își propune ca 

obiectiv general repoziționarea microregiunii  ca zonă atractivă, cu o economie 

puternică și conectată la nou, în armonie cu mediul înconjurător, devenind astfel 

un loc plăcut pentru a locui. 

Pentru realizarea obiectivului general au fost identificate o serie de obiective 

specifice, care vizează: 

- OS1 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, atragerea de investiții prin 

adoptarea măsurilor de încurajare și susținere la nivel local, acordarea 

facilităților fiscale în scopul stimulării investițiilor;   

- OS 2.Creșterea valorii adăugate a producției agricole locale, organizarea 

colectării produselor agricole,  crearea facilităților de depozitare și 

desfacere a acestora; 

- OS 3. Valorificarea potențialului turistic cultural și natural al microregiunii, 

promovarea  ca zonă agro-turistică, promovarea identității multi – culturale 

în scopul dezvoltării economice, a creșterii competitivității și atractivității 

zonei; 
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- OS 4. Dezvoltarea  durabilă prin promovarea politicilor de efiiență 

energetică, utilizarea resurselor regenerabile în clădirile publice și 

eficientizarea sistemelor de iluminat public. 

- OS 5. Dezvoltarea accesibilităţii și creșterea  calității serviciilor sociale şi 

medicale, creşterea gradului de ocupare şi incluziune socială în 

comunitățile defavorizate; 

- OS 6. Dezvoltarea resurselor umane, ca suport al dezvoltării economice 

prin asigurarea oportunităților de instruire și formare care să răspundă 

cerințelor de pe piața muncii; 

- OS 7.  Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul ecologic (în special 

pentru biciclete și pietoni) ca  alternativă la transportul auto; 

-   OS 8. Dezvoltarea zonelor publice și a infrastructurii destinate 

evenimentelor culturale și artistice. 

 

Prioritățile de dezvoltare au fost stabilite printr-o consultare a tuturor părților 

interesate, plecând de la nevoile majore de dezvoltare ale microregiunii, aferente 

următoarelor domenii: infrastructură, competitivitate, eficiență energetică, resurse 

umane, capacitate administrativă şi dezvoltare teritorială. 

Obiectivele definite vor fi atinse în perioada 2014-2020 prin conceperea și 

implementarea unor proiecte de dezvoltare ce au la bază atât accesarea 

fondurilor europene cât și  surse proprii de finanțare sau parteneriate constituite 

în acest scop . 
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10.5  Priorități de Dezvoltare la Nivelul Microregiunii - 

Direcții și Programe de Dezvoltare Durabila Integrata 

 

ADI – Alba de Jos 

 

 Programele de dezvoltare propuse sunt rezultatul analizei SWOT 

realizată la nivelul microregiunii, având drept repere punctele slabe constatate,   

oportunitățile  identificate, obiectivele comune ale autoritatilor locale partenere, 

încadrate în  politicile strategice si prioritățile de finanțare a investiţiilor pentru 

perioada 2014-2020, stabilite prin reglementările structurilor de coordonare ale 

procesului de planificare,  la nivel european, national,  regional și județean. 

Programele propuse urmăresc: 

• Respectarea principiilor dezvoltării durabile; 

• Încadrarea în Strategia  Europa 2020; 

• Încadrarea în Strategia de dezvoltare a Regiunii 7 – Centru; 

• Încadrarea în Strategia de Dezvoltare a Județului Alba; 

• Încadrarea în  Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal -  Valea Muresului;  

• Încadrarea in  planurile  de urbanism si amenajarea teritoriului- aprobate 

sau în curs de actualizare la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale; 

• Continuitatea programelor strategice aprobate la nivelul Unităților 

Administrativ Teritoriale; 

• Satisfacerea nevoilor specifice de dezvoltare actuale și viitoare ale 

microregiunii, având ca bază  punctele tari /avantajele competitive ce pot fi  

promovate; 

• Dezvoltarea  economica echilibrată a zonei si crearea locurilor de munca; 

• Accesarea surselor de finanțare pentru implementarea planului de acțiune; 
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10.5.1. Soluții pentru Finanțarea  Proiectelor  Prioritare  ale  Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară  “Alba de Jos”. 

 

• Actualizarea/completarea documentațiilor tehnico - economice existente si 

elaborarea noilor documentații  necesare depunerii cererilor de finanțare - cu 

finanțare din bugetul asociației sau prin accesarea de proiecte de finanțare ce 

vizează elaborarea documentațiilor tehnice; 

• Valorificarea în cadrul proiectelor a imobilelor terenuri si clădiri aflate in 

patrimoniul UAT din cadrul ADI, identificate ca disponibile pentru realizarea 

obiectivelor de interes public; 

• Atragerea fondurilor europene, pentru proiectele strategice eligibile 

încadrate pe axele prioritare din  Strategia de Dezvoltare Europa 2020; 

• Crearea parteneriatelor public - private cu investitori interesați pentru  

domeniile care nu beneficiază de finanțare europeană; 

• Înființarea  unei societăți comerciale ca instrument pentru dezvoltarea și 

exploatarea infrastructurii de afaceri în microregiune; 
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10.6 Obiective specifice, măsuri 

 

Din analiza oportunităților identificate  pe domenii de activitate, ca urmare a 

dezbaterilor organizate cu reprezentanții membrilor asociați, s-au reținut și validat 

în Adunarea Generală următoarele măsuri de dezvoltare care stau la baza 

stabilirii portofoliului de proiecte: 

OS1. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, atragerea de investiții 

prin adoptarea măsurilor de încurajare și susținere la nivel local, acordarea 

facilităților fiscale în scopul stimulării investițiilor  

MĂSURI : 

1.1  Crearea unei zone de dezvoltare economică – platformă de dezvoltare a  

investițiilor; 

1.2  Dezvoltarea inițiativei  antreprenoriale  în microregiunea Alba de Jos; 

1.3  Acordarea facilităților fiscale pentru atragerea de investiții și susținerea 

dezvoltării economice. 

 

OS 2. Creșterea valorii adăugate a producției agricole locale, 

organizarea colectării produselor agricole,  crearea facilităților de 

depozitare și desfacere a acestora 

2.1 Dezvoltarea unui depozit de gross pentru legume şi fructe; 

2.2  Dezvoltarea unui depozit pentru cerereale (uscător). 

 

OS 3. Valorificarea potențialului turistic cultural și natural al 

microregiunii, promovarea  ca zonă agro-turistică, promovarea identității 

multi – culturale în scopul dezvoltării economice, a creșterii competitivității 

și atractivității zonei 

3.1 Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural și natural, 

modernizarea infrastructurii conexe în microregiunea Alba de Jos - acțiuni de 

marketing și promovare turistică; 

3.2 Valorificarea prin turism a potențialului balnear local; 

3.3 Dezvoltarea unui  Complex Sportiv multifuncțional cu Bazin de înot în 

microregiune; 
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3.4 Dezvoltarea economică a microregiunii prin valorificarea specificului 

turistic local: vitivinicol, piscicol, etnografic, montan; 

3.5 Dezvoltarea și promovarea turismului ecumenic; 

3.6 Dezvoltarea circuitelor de cicloturism pe traseul obiectivelor turistice din 

micoregiunea Alba de Jos. 

   

OS 4. Dezvoltarea durabilă prin promovarea politicilor de eficiență 

energetică, utilizarea resurselor regenerabile în clădirile publice și 

eficientizarea sistemelor de iluminat public 

 4.1 Eficientizarea sistemelor de iluminat public; 

 4.2 Creșterea eficienței energetice în clădirile publice prin izolarea termică, 

montarea sistemelor de contorizare inteligente și utilizarea energiei 

regenerabile în infrastructura publică; 

     4.3 Creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe colective. 

 

OS 5. Dezvoltarea accesibilităţii și creșterea  calității serviciilor sociale 

şi medicale, creşterea  gradului de ocupare şi incluziune socială în 

comunitățile defavorizate 

5.1 Dezvoltarea infrastructura de sănătate și servicii sociale la nivelul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos; 

5.2 Dezvoltarea unui  centru rezidențial pentru persoane vârstnice; 

5.3 Dezvoltarea serviciilor de asistență la domiciliu pentru persoane vârstnice; 

5.4 Îmbunătățirea condițiilor de locuire  - locuințe sociale. 

 

OS 6. Dezvoltarea resurselor umane, ca suport al dezvoltării economice 

prin asigurarea oportunităților de instruire și formare care să răspundă 

cerințelor de pe piața muncii 

 6.1 Corelarea ofertei de formare profesională cu cerințele pieței muncii 

generate de oportunitățile identificate; 

6.2 Adaptarea ofertei educaționale a instituțiilor de învățământ din 

microregiune la cerințelor pieței muncii; 
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6.3 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în domeniul  agriculturii 

ecologice şi convenţionale. 

 

OS 7. Dezvoltarea zonelor publice și a infrastructurii destinate 

evenimentelor culturale și artistice 

7.1 Dezvoltarea infrastructurii destinată activităților culturale în microregiune 

(rețea de cămine culturale, scene în aer liber, săli de festivități și spectacole). 
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10.7 Portofoliu de proiecte strategice și plan de acțiune 
 

10.7.1 Portofoliu de proiecte strategice 
 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

1. Crearea unei zone de 
dezvoltare economică – 
platformă de dezvoltare a 
investițiilor 

Dezvoltarea economiei 
microregiunii prin atragerea 
investițiilor și crearea de noi 
locuri de muncă 

- amenajarea unei 
platforme destinată 
investitorilor pentru 
dezvoltarea afacerilor; 

- asigurarea utilităților;  

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

2. Dezvoltarea inițiativei  
antreprenoriale  în 
microregiunea Alba de Jos 

Sprijinirea afacerilor aflate în 
primii ani de activitate prin 
acordarea de asistență 
tehnică, administrativă, 
fiscală și consultativă în 
domeniul afacerilor până în 
momentul integrării acestora 
pe piață 

- crearea unei structuri 
de sprijinire a afacerilor 
aflate în primii ani de 
activitate; 

- dotarea cu utilități și 
echipamente; 

- dezvoltarea serviciilor 
oferite; 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

3. Acordarea facilităților fiscale 
pentru atragerea de investiții 
și susținerea dezvoltării 

Atragerea investițiilor și  
dezvoltarea economică 
durabilă în microregiune 

- acordarea de facilităţi 
fiscale la plata impozitelor 
şi taxelor locale pentru 

Bugete locale UAT 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

economice persoane juridice în 
vederea atragerii de 
investiții și creșterii 
gradului de ocupare a 
forței de muncă; 

4. 

 

Dezvoltarea unui depozit de 
gross pentru legume şi 
fructe 

Asigurarea unei dezvoltări 
economice durabile prin 
sprijinirea producătorilor 
locali 

- dezvoltarea unui 
spațiu  de depozitare care 
vine în sprijinul 
producătorilor locali; 

- dotarea cu utilaje și 
echipamente; 

- dezvoltarea unui 
spațiu expozițional cu 
puncte de desfacere; 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

5. Dezvoltarea unui depozit 
pentru cereale (uscător) 

Asigurarea unei dezvoltări 
economice durabile prin 
sprijinirea producătorilor 
locali 

- dezvoltarea unui 
spațiu  de depozitare care 
vine în sprijinul 
producătorilor locali; 

- dotarea cu utilaje și 
echipamente; 

- dezvoltarea spațiilor 
destinate  desfacerii; 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

6. Restaurarea, protecția și 
conservarea patrimoniului 
cultural și natural, 
modernizarea infrastructurii 
conexe în microregiunea 
Alba de Jos -  acțiuni de 
marketing și promovare 
turistică 

Valorificarea economică 
durabilă a potențialului 
turistic cultural și natural, 
identificarea şi consolidarea 
identităţii proprii în scopul 
îmbunătăţirii avantajelor 
competitive, stimularea 
activităților economice și 
creșterea atractivității 
microregiunii. 

- restaurarea, 
consolidarea, protecția și 
conservarea 
monumentelor istorice din 
cadrul microregiunii, 
inclusiv restaurarea, 
protecția, conservarea și 
realizarea picturilor 
interioare, frescelor, 
picturilor murale 
exterioare, remodelarea 
plasticii faţadelor ; 

- asigurarea dotărilor 
pentru expunerea şi 
protecţia patrimoniului 
cultural mobil şi imobil; 

- activități de marketing 
și promovare turistică.  

 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

7. Valorificarea prin turism a 
potențialului balnear local 

Creşterea atractivităţii zonei 
prin valorificarea 
potențialului  balnear local și 
dezvoltarea serviciilor 

- amenajarea unui 
complex turistic – Baza de 
tratament si agrement în 
localitatea Ocna Mures; 

- extinderea și 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

turistice diversificarea 
infrastructurii turistice și de 
sănătate din zonă; 

- acțiuni de marketing și 
promovare turistică. 

 
8. Dezvoltarea unui  Complex 

Sportiv multifuncțional cu 
Bazin de înot în 
microregiune 

Crearea şi extinderea 
infrastructurii de agrement 

- amenajarea unui  
Complex Sportiv 
multifuncțional cu Bazin 
de înot; 

- acțiuni de marketing 
și promovare turistică. 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

9. Dezvoltarea economică a 
microregiunii prin 
valorificarea specificului 
turistic local: vitivinicol, 
piscicol, etnografic, montan 

Valorificarea economică 
durabilă a potențialului 
turistic local, identificarea şi 
consolidarea identităţii 
proprii în scopul 
îmbunătăţirii avantajelor 
competitive, stimularea 
activităților economice și 
creșterea atractivității 
microregiunii. 

- identificarea și 
promovarea brandului 
microcregiunii Alba de 
Jos; 

- crearea centrelor de 
promovare a tradiţiilor 
locale și a meşteşugurilor 
populare; 

- acţiuni de marketing 
şi promovare turistică a 
specificului local. 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

10. Dezvoltarea și promovarea 
turismului ecumenic 

Creşterea atractivităţii zonei 
prin punerea în valoare a 
lăcașurilor de cult 

- includerea 
obiectivelor de interes în 
circuitele turistice 
naţionale; 

- dezvoltarea 
infrastructurii de acces; 

- acţiuni de promovare 
a turismului ecumenic.  

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

11. Dezvoltarea circuitelor de 
cicloturism pe traseul 
obiectivelor turistice din 
micoregiunea Alba de Jos; 

Diversificarea posibilităților 
de acces la obiectivele 
turistice și stimularea 
deplasărilor nemotorizate  
 

 

- construirea de piste 
pentru cicloturism pe 
traseul obiectivelor 
turistice din micoregiunea 
Alba de Jos;  

- acţiuni de promovare 
a opţiunilor de transport 
alternativ. 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

12. Eficientizarea sistemelor de 
iluminat public 

Reducerea consumului de 
energie la nivelul sistemelor 
de iluminat public 

- înlocuirea iluminatului 
cu incandescență cu 
iluminat prin utilizarea 
unor lămpi cu eficiență 
energetică ridicată, durată 
mare de viață și 
asigurarea confortului 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

corespunzător  

 

13. Creșterea eficienței 
energetice în clădirile 
publice prin izolarea 
termică, montarea 
sistemelor de contorizare 
inteligente și utilizarea 
energiei regenerabile în 
infrastructura publică  

Reducerea consumului de 
energie primară în clădiri, 
concomitent cu reducerea 
gazelor cu efect de seră. 

- îmbunătățirea 
izolației termice a 
anvelopei clădirilor (pereți 
exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu 
superior, planșeu peste 
subsol), inclusiv măsuri de 
consolidare a acestora; 

- reabilitarea, 
modernizarea instalațiilor 
pentru prepararea și 
transportul agentului 
termic, apei calde 
menajere, a ventilării și 
climatizării; 

- utilizarea surselor 
regenerabile de energie 
pentru asigurarea 
necesarului de energie 
termică pentru încălzire și 
prepararea apei calde 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

menajere;  

- înlocuirea corpurilor 
de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri 
de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată; 

- achiziționarea și 
instalarea sistemelor 
inteligente pentru 
gestionarea energiei 
electrice; 

- implementarea 
sistemelor de 
management privind 
consumurile energetice; 

14. Creșterea eficienței 
energetice în blocurile de 
locuințe colective 

Reducerea consumului de 
energie primară la nivelul 
clădirilor rezidențiale, 
concomitent cu reducerea 
gazelor cu efect de seră. 

- îmbunătățirea 
izolației termice a 
anvelopei clădirii , inclusiv 
măsuri de consolidare a 
acesteia; 

- reabilitarea termică a 
sistemelor de încălzire; 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

- achiziționarea și 
instalarea unor sisteme 
alternative de producere a 
energiei din surse 
regenerabile – panouri 
solare termice, panouri 
solare electrice, pompe de 
căldura si/sau centrale 
termice pe biomasa; 

- înlocuirea corpurilor 
de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri 
de iluminat cu eficiență 
energetică ridicată, durată 
mare de viață; 

- instalarea sistemelor 
inteligente pentru 
gestionarea energiei 
electrice; 

15. Dezvoltarea infrastructurii 
de sănătate şi servicii 
sociale la nivelul Asociației 
de Dezvoltare 

Dezvoltarea accesibilităţii şi 
creșterea calităţii serviciilor 
sociale şi medicale 

-
construirea/reabilitarea/ 
modernizarea /extinderea 
infrastructurii de servicii 
medicale (ambulatorii, 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

Intercomunitară Alba de Jos unităţi de primiri urgenţe, 
centre integrate de 
intervenţie medico-sociale 
etc.); 

- dotarea cu 
echipamente specifice a 
infrastructurii de servicii 
medicale 
construite/reabilitate/ 
modernizate /extinse; 

- dezvoltarea unor 
parteneriate cu furnizori 
de servicii sociale de drept 
public sau privat, acreditaţi 
conform legii. 

 
 
 

16. Dezvoltarea unui  centru 
rezidenţial pentru persoane 
vârstnice 

Extinderea infrastructurii de 
servicii sociale pentru 
asigurarea accesului 
cetăţenilor la astfel de 
servicii 

- înfiinţarea unui  
centru rezidenţial pentru 
persoane vârstnice; 

- dotarea cu 
echipamente specifice a 
infrastructurii de servicii 
sociale nou create;  

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

- dezvoltarea unor 
parteneriate cu furnizori 
de servicii sociale de drept 
public sau privat, acreditaţi 
conform legii. 

 

17. Dezvoltarea serviciilor de 
asistență la domiciliu pentru 
persoane vârstnice 

Asigurarea accesului 
persoanelor vârstnice la 
servicii de asistenţă la 
domiciliu 

- înfiinţarea unui centru 
de  asistenta sociala la 
domiciliu pentru 
persoanele vârstnice 
nedeplasabile sau greu 
deplasabile; 

- dezvoltarea unui 
program social derulat prin 
structura creată având  ca 
scop îmbunătăţirea şi 
extinderea serviciilor 
sociale destinate 
persoanelor vârstnice greu 
deplasabile sau 
nedeplasabile; 

- dezvoltarea unor 
parteneriate cu furnizori 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

de servicii sociale de drept 
public sau privat, acreditaţi 
conform legii. 

18. Îmbunătățirea condițiilor de 
locuire în comunităţile 
defavorizate 

Asigurarea unor condiţii 
proprii de locuit și 
incluziunea socială a 
grupurilor  vulnerabile 

- construirea / 
reabilitare / modernizare 
locuinţelor sociale; 

- activităţi de 
dezvoltare comunitară 
integrată – activităţi de 
informare, consiliere.  

 

POR 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

19. Corelarea ofertei de formare 
profesională cu cerinţele 
pieţei muncii generate de 
oportunităţile identificate 

Crearea de oportunităţi 
pentru îmbunătăţirea 
abilităţilor şi competenţelor 
persoanelor în funcţie de 
nevoile pieţei muncii 

- dezvoltarea unor 
parteneriate cu mediul de 
afaceri şi societăţi de 
formare profesională 
pentru implementarea 
unor programe de formare 
profesională, ucenicie şi 
stagii,  în vederea corelării 

ofertei de formare 
profesională cu cerinţele 
pieţei muncii 

POCU 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 

20. Adaptarea ofertei Reducerea  semnificativă a - dezvoltarea unui Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

educaţionale a instituţiilor de 
învățământ din microregiune 
la cerințelor pieței muncii 

numărului absolvenţilor care 
nu se pot adapta pieţei 
muncii 

parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Alba, 
Consiliul Judeţean Alba şi 
mediul de afaceri pentru 
analiza şi adaptarea 
ofertei educaţionale a 
instituţiilor de învățământ 
din microregiune la 
cerințelor pieței muncii 

21. Dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în domeniul  
agriculturii ecologice şi 
convenţionale 

Încurajarea 
antreprenoriatului şi a 
activităţilor economice 
independente  

- dezvoltarea unui 
parteneriat cu o societate 
de formare profesională 
pentru implementarea 
programelor de formare în 
domeniul 
antreprenoriatului şi a 
agriculturii ecologice şi 
convenţionale 

- servicii de sprijin şi 
sensibilizarea potențialilor 
beneficiarilor privind 
şansele şi perspectivele 
oferite de ocuparea pe 
cont propriu. 

POCU 2014-2020 

Buget de stat 

Buget ADI 
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Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Scopul proiectului Acțiuni specifice Surse de finanțare 

22. Dezvoltarea infrastructurii 
destinată activităților 
culturale în microregiune 
(rețea de cămine culturale, 
scene în aer liber, săli de 
festivități și spectacole) 

Asigurarea condițiilor pentru 
desfășurarea activităților 
culturale 

- modernizarea sălilor 
de spectacole și a 
căminelor culturale; 

- construirea / 
achiziționarea scenelor în 
aer liber 

Buget ADI 

Alte granturi 
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10.7.2 Plan de acțiune 
 
 

În scopul atingerii obiectivelor propuse în procesul de planificare la nivelul 

microregiunii acțiunile sunt structurate după cum urmează: 

 

1. Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a microregiunii Alba de Jos pentru 

perioada 2014 - 2020; 

2. Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor pentru implementarea 

proiectelor prioritare; 

3. Susținerea și implementarea proiectelor aflate în derulare la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale; 

4. Identificarea oportunităților de parteneriate public-private; 

5. Identificarea terenurilor și clădirilor libere ce pot fi destinate investițiilor 

publice, pregătirea documentelor privind regimul juridic, a documentațiilor 

tehnice și de urbanism; 

6. Elaborarea documentațiilor tehnice aferente proiectelor prioritare și 

aprobarea acestora atât la nivelul asociației cât și la nivel local; 

7. Elaborarea proiectelor de buget pe programe și aprobarea bugetelor 

anuale și multianuale; 

8.  Identificarea, atragerea surselor de finanțare din fonduri europene, 

guvernamentale sau din alte surse constituite potrivit legii; 

9. Implementarea proiectelor selectate – derularea procedurilor de achiziții de 

bunuri, servicii, lucrări – execuția lucrărilor; 

10. Monitorizarea și promovarea proiectelor  pe parcursul implementării;  

11. Evaluarea rezultatelor și a indicatorilor realizați. 

12. Realizarea acțiunilor de promovare și informare în scopul atragerii 

investitorilor –portal de internet, materiale promoționale; 

13. Mediatizarea surselor de finanțare  în rândul potențialilor beneficiari privați. 
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