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Stadiul lucrărilor la începutul primăverii în proiectul: 
RECONSTITUIRE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ACCES LATURA DE VEST 

CETATEA ALBA CAROLINA, FORTIFICAŢIA DE TIP VAUBAN, MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 
 
 

Până la această dată sunt realizate lucrări de terasamente, sistematizare 
verticală, desfaceri, demolări, consolidare, reconstituire şi montare piatră naturală, 
ceea ce reprezintă un procent de 30% din valoarea contractată (inclusiv neprevăzute). 

Până la această dată s-au realizat lucrări de carosabil și parcaje în suprafaţă 
totală de 6449,26 mp și lucrări de amenajare a pietonalului în suprafaţă de 1118,79 
mp.  

S-au realizat fundaţii, elevaţii, suprastructura și parţial calea de pod la podurile 
de 8 și respectiv 10 m. De asemenea s-au finalizat fundaţiile și parţial elevaţiile la 
podul de 37 m și s-au montat grinzi prefabricate din beton. Concomitent s-au pus în 
valoare elemente structurale de lemn, s-a turnat betonul armat și s-a montat armătura 
la estacada fixă Poarta a IV – V a. S-au executat lucrări de terasamente, turnare 
betoane, confecŃionare şi montare armături, montare elemente structurale din lemn în 
vederea realizării podului pietonal fix din lemn dinspre arhivele statului. 

Proiectul se implementează pe durata a 27 de luni. Valoarea totală a proiectului 
este de 51 510 763,55 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 41 388 
898,51 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional 9 091 649,77 lei, 
contribuŃia beneficiarului 1 030 215,27 lei. 
 

Detalii și informaţii legate de proiectul ”RECONSTITUIRE ȘI PUNERE ÎN VALOARE 
ACCES LATURA DE VEST CETATEA ALBA CAROLINA, FORTIFICAŢIA DE TIP VAUBAN, 
MUNICIPIUL ALBA IULIA” pot fi obţinute la Serviciul InvestiŃii din subordinea Primăriei 
Alba Iulia, Calea MoŃilor, nr. 5A, persoană de contact Claudia Cânţa – manager proiect, 
telefon 0258 819462, e-mail office@apulum.ro. 
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