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” …Evoluția înseamnă mișcare.  
Mișcare in oraș, mișcare în teritoriu și mai departe.  
Organizare…, planificare…, predicție… sunt cuvinte cheie 
pentru o eficiență în mișcare. Pentru orașul prosper, 
mobilitatea înseamnă dezvoltare, spațiu public, 
interacțiune…” 
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Abrevieri și acronime 
 

AIDA Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba 

APL Autoritățile Publice Locale 

AT Asistență Tehnică 

CE Comisia Europeană 

EE Eficiență Energetică 
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POAT Programul Operațional Asistență Tehnică 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 

POCU Programul Operațional Capital Uman 

PODCA Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 

POR Programul Operațional Regional 

PPP Parteneriat Public-Privat 

RLSC Recomandări locale privind schimbările climatice 

SAU Suprafață Agricolă Utilizată 

SC Schimbări Climatice 

SF Studiu de Fezabilitate 

SIG Sistem(e) Informatic(e) Geografic(e) 

SIIMD Sistem Informațional Integrat de Management în caz de Dezastru 

SIMA Sistem Integrat de Management al Apelor 

SMURD Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 

STA Stație de Tratare a Apei 

TIC Tehnologia Informației și Comunicățiilor 

TRACE Instrument de Evaluare Rapidă a Energiei Orașului 

TVA Taxa pe Valoare Adaugată 

UE Uniunea Europeană 

UIP Unități de Implementare a Proiectelor 

UNESCO Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
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1. Introducere 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prezintă perspective din domeniul 

transporturilor, nevoi actuale și de viitor ale populației, influențate de conceptul de 
intermodalitate.  

Este o mișcare ce are ca scop conectarea eficientă a diferitelor mijloace de 
transport, precum transportul pe cale ferată, tramvai, autobuz, ș.a.m.d. Tendințele de 
integrare și transformare a diferitelor stații în noduri intermodale sunt din ce în ce mai 
evidente în ultimul timp. Pe lângă modificările de ordin spațial care au intervenit în 
arhitectura și designul interior pentru schimbarea imaginii convenționale a stațiilor, au 
intervenit și schimbările de natură socio-economic subiecte discutate în prezenta lucrare.   

În România, Legea nr. 190 din data de 26/06/2013, privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului și urbanismul introduce expresia Plan de mobilitate Urbană, 
cu următoarea definiție:  

„Planul de mobilitate Urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin 
care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona 
periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor 
și mărfurilor”. 

Aceste planuri au ca prioritate următoarele: 
 Reducerea utilizării automobilelor personale în oraș; 
 Dezvoltarea și modernizarea transportului public și a modurilor de transport 

local (mersul pe jos, mersul cu bicicleta); 
 Organizarea transportului de mărfuri și persoane; 
 Îmbunătățirea calității mediului și a vieții – prin creșterea eficienței în 

transport; 
 Stimularea mediului de afaceri. 

Planul de mobilitate Urbană durabilă se adresează tuturor formelor de transport din 
întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă și de 
pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. Două dintre țările care 
înregistrează progrese și care creează cadre strategice de planificare a mobilității urbane 
sunt Marea Britanie prin local Transport Plans (L.T.P.) și Franța prin Plans de Déplacements 
Urbains (P.D.U.). Cu ajutorul Planurilor de mobilitate urbană durabilă, autoritățile publice: 

 facilitează accesul la locurile de muncă și la servicii; 
 îmbunătățesc siguranța și securitatea în trafic; 
 reduc nivelul de poluare, a emisiilor de GES și a consumului de energie;  
 cresc eficiența privind costurile transportului; 
 sporesc atractivitatea și calitatea mediului urban, suburban și a designului 

urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. 
 

Scopurile principale ale unui Plan de mobilitate urbană durabilă sunt: 
1. oferă acces la finanțarea disponibilă pentru soluții inovatoare, aducând un avantaj 

decisiv față de alte orașe atunci când concurează pentru finanțarea publică 
2. crearea unui sistem de transport urban durabil și sustenabil 

 
Prin Planurile de mobilitate urbană durabilă se reglementează:  
 organizarea intermodalității; 
 dezvoltarea rețelelor de transport public; 
 crearea unor artere ocolitoare;  
 închiderea inelelor rutiere; 
 crearea rețelelor pentru trafic nemotorizat și motorizat;  
 redimensionarea arterelor majore de circulație în raport cu cerințele de trafic;  
 organizarea infrastructurilor și suprastructurilor de staționare; 
 clasificarea și corelarea zonelor cu restricții de circulație; 
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 reabilitarea zonelor centrale istorice și a zonelor gărilor, autogărilor și aerogărilor; 
 integrarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare 

dezafectate, zone logistice). 
Caracteristicile unui Plan de mobilitate urbană durabilă sunt: 

 O viziune pe termen lung și un plan de implementare clar definite; 

 Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport; 

 Îmbunătățirea calității vieții; 

 Evaluarea performanțelor actuale și viitoare; 

 O abordare participativă; 

 Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport; 

 Costuri economice – crearea unor beneficii economice; 

 Utilizarea eficientă a resurselor limitate. 
Un Plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățire a 

accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabil 
către, prin și în zona urbană pentru care se elaborează. 

 
1.1  Scopul și rolul documentației 

Obiectivul planului de mobilitate constă în analizarea stării actuale a municipiului 
ALBA IULIA din diferite perspective, în care infrastructura de transport reprezintă elementul 
angrenant în dezvoltarea unei localități și a unei regiuni. 

Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a 
satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile 
acestora, pentru a avea o mai bună calitate a vieții. Aceasta se bazează pe practicile 
existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare. 
Un plan de mobilitate urbană durabilă este un concept care contribuie la atingerea țintelor 
europene de schimbare climatică și eficiență energetică (EE) stabilite de liderii U.E. Spre 
deosebire de abordările tradiționale de planificare a transporturilor, noul concept, pune un 
accent deosebit pe implicarea cetățenilor și a tuturor părților, pe coordonarea politicilor 
între sectoare (transport, utilizarea terenurilor, mediu, dezvoltare economică, politici 
sociale, sănătate, siguranță etc.), între diferite niveluri de autoritate și între autoritățile 
învecinate. Planurile sustenabile de mobilitate urbană necesită o viziune pe termen lung și 
sustenabilă pentru o zona urbană pentru care trebuie să țină cont de costurile și beneficiile 
sociale mai extinse, cu scopul de a internaliza costurile și de a sublinia importanța evaluării. 

În vederea realizării acestui plan, s-au studiat numeroase alte localități cu 
caracteristici comune, ce au avut parte de o dezvoltare bazată pe măsurile și intervențiile 
cuprinse în planurile de mobilitate aferente fiecăreia. 

O importanță majoră în eficientizarea unei rețele o reprezintă intermodalitate – 
„Constă în colaborarea între diverse moduri de transport în scopul unei activități economice 
maxime pentru fiecare mod de transport în parte. Astfel se pun în valoare diferitele mijloace 
de transport, deschizând calea spre o utilizare mai rațională a infrastructurilor existente și 
viitoare pentru asigurarea mobilității circulației.  

Un plan de mobilitate urbană durabilă este mai întâi de toate: 
 Un proiect strategic și unificator; 
 Un instrument de dialog între parteneri, între populație și utilizatori; 

Un instrument de acțiune în:  
 Creșterea eficienței pe termen scurt și mediu; 
 Perspectiva apropiată – 10 ani; 
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 Dezvoltarea durabilă – 25 de ani. 

 
Figura 1: Fluxul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul ALBA IULIA 

 
Misiunea 

Realizarea prezentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă abordează o serie de 
provocări care reies atât din politica de mobilitate a orașului, cât și din dinamica dintre 
actorii implicați: 

 Provocarea legată de coeziunea teritorială: Planul de mobilitate Urbană durabilă 
face față provocărilor dezvoltării infrastructurii de transport și mobilitate. 
Politica de mobilitate este concepută în concordanță cu domeniile prioritare de 
intervenție ale comunității și ale autorităților; 

 Planul de mobilitate este elaborat în spiritul protecției mediului și conservării 
patrimoniului natural, accent punându-se pe crearea traseelor pietonale și 
reorganizarea circulațiilor, astfel încât calitatea mediului să crească; 

 Dezvoltarea intermodalității este fundamentală pentru eficiența politicilor de 
transport și mobilitate, indiferent dacă se referă la bunuri, mărfuri sau călători. 
Prin planul de mobilitate sunt propuse măsuri privind implementarea nodurilor 
intermodale, a punctelor ”park and ride”, ”bike and ride”, dar și a zonelor 
destinate circulației exclusive a pietonilor prin traseele pietonale propuse; 

 Având în vedere faptul că spațiile nu au aceeași destinație sau funcție, planul de 
mobilitate permite reechilibrarea gradului de utilizare a drumurilor publice prin 
ierarhizarea zonelor de intervenție, pornind de la centrul istoric, zona centrală 
și până la punctele de penetrație în oraș. 

Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului ALBA IULIA este mai întâi de 
toate: 

 Un proiect strategic și unificator; 
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 Un instrument de dialog: 
o între parteneri; 
o între populație și utilizatori; 

 Un instrument de acțiune: 
o în ceea ce privește eficiența mobilității pe termen scurt și mediu; 
o în ceea ce privește perspectiva pe termen mediu pentru următorii 10 ani și 

perspectiva de dezvoltare durabilă pentru următorii 25 de ani. 
Etapele misiunii: 
1. Etapa 1: Definirea situaței actuale și identificarea problemelor. Această etapă 

are ca scop conturarea unei imagini de ansamblu privind mobilitatea în context 
teritorial și suprateritorial. 

2. Etapa 2: Scenarii de politici privind mobilitatea, evidențiind strategiile sectoriale 
propunerea unei liste de măsuri și acțiuni. 

3. Etapa 3: Dezvoltarea proiectului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă. 
 

1.2  Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială 
Planul de mobilitate Urbană durabilă pentru municipiul Alba Iulia, pe perioada de 

implementare 2015-2030 cuprinde și preia, sub formă specifică, indicații și propuneri din 
documentele cu caracter programatic de coeziune la Uniunea Europeană. 

În cadrul PMUD, pentru realizarea unei abordări integrate, în cadrul sistemului de 
relații dintre planurile, programele și strategiile propuse, se va respecta structura ierarhică, 
respectiv relația de coordonare și subordonare, în funcție de scara la care se raportează. Se 
urmărește abordarea documentației pe același palier (de exemplu – de la scara națională, 
regională, județeană, urbană și zonală) respectând obiective și ținte aflate în deplină 
concordanță. Astfel, pentru a se alinia direcției generale, în ceea ce privește prioritățile la 
nivel național (ce vizează mediul natural și socio-economic), obiectivele PMUD trebuie să 
fie în acord cu cele stabilite prin documentele strategice naționale, ale Regiunii de 
Dezvoltare Centru. 

Agenda Teritorială a Uniunii Europene (ATUE): 
o prin intermediul agendei teritoriale se dorește promovarea dezvoltării 

teritoriale policentrice în cadrul UE folosind rezonabil resursele disponibile 
la nivel UE; 

o obiectivele principale sunt: 
- dezvoltarea unui sistem urban policentric și echilibrat și un nou 

parteneriat urban-rural; 
- asigurarea egalității în accesul la infrastructură și cunoaștere implicit 

dezvoltarea durabilă; 
- managementul prudent și protejarea naturii și a moștenirii culturale. 

Carta de la Torremolinos (CT), adoptată la 20 mai 1983 la Torremolinos (Spania): 
o Obiectivele generale care trebuiesc urmărite în cadrul unei politici de 

amenajare a teritoriului sunt: 
- dezvoltarea echilibrată a regiunilor maritime; 
- o planificare integrată a “sistemelor terestre-marine”; 
- o urbanizare controlată, controlul activităților industriale, 

organizarea rațională a turismului implicit liberul acces al tuturor în 
zonele de coastă. 

Master Planul General de Transport al României (MPGT): 
o în cadrul PMUD sunt urmărite următoarele obiective din cadrul MPGT: 

- promovarea transportului durabil; 
- reducerea emisiilor de GES provenite din acest sector; 
- îmbunătățirea condițiilor de mediu și siguranță în transporturi pentru 

protecția sănătății umane; 
o oportunități în cadrul MPGT ce vor susține implementarea PMUD: 
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- Intercoridorul Mureș – Arieș ce asigură legătura coridoarelor OR2 și 
OR5 între localitățile Sebeș și Turda. Conectează cele două axe de 
transport rutier ce asigură legătura României cu Europa, facilitând și 
conexiuni între importante centre economice naționale precum 
București – Cluj Napoca, București – Oradea sau Iași – Târgu Mureș – 
Timișoara. Coridorul se desfășoară în lungul aliniamentului urban 
Sebeș – Alba Iulia – Aiud – Turda poziționat la contactul ramei estice a 
Munților Apuseni cu Depresiunea Colinară a Transilvaniei; 

- Autostrada Sebeș-Turda; 
- Electrificarea liniei ferate Brașov - Alba Iulia, via Sibiu; 
- Îmbunătățirea facilităților din stația CF Alba Iulia; 
- Creșterea transportului de mărfuri pe calea ferată, pe secțiunea Alba 

Iulia - Dej; 
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din acest 

sector; 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi siguranţă în transporturi pentru 

protecţia sănătăţii umane; 
- Intervenții urbane de reînnoire. 

Planul de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada de programare 2014-2020 
(PDRRSE): 

o în cadrul PMUD municipiul Alba Iulia sunt considerate zece priorități de 
dezvoltare: 

- dezvoltare Urbană durabilă integrată; 
- dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional; 
- îmbunătățirea competitivității economiei regionale în contextul 

promovării specializării economice inteligente; 
- îmbunătățirea calității turismului la nivel regional; 
- conservarea și protecția mediului înconjurător; 
- îmbunătățirea eficienței energetice și utilizarea resurselor 

regenerabile; 
- îmbunătățirea calității în domeniile educație, sănătate și incluziune 

socială; 
- valorificarea superioară a resurselor din mediul rural și modernizarea 

economiei rurale; 
- îmbunătățirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul 

specializării regionale inteligente; 
- promovarea cooperării interregionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.1. Localizarea geografică a municipiului Alba-Iulia la nivel județean, regional și național 
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Schema de dezvoltare a spațiului comunitar în cadrul Uniunii Europene (SDSC): 
o obiectivele fundamentale ale politicii comunitare din cadrul SDSC ce sunt 

utilizate în elaborarea PMUD Alba Iulia: 
- coeziune economică și socială; 
- conservarea și gestionarea bazelor naturale ale vieții și a 

patrimoniului cultural; 
- competitivitate mai echilibrată a teritoriului european. 

o obiective politice din cadrul SDSC ce sunt utilizate în elaborarea PMUD Alba 
Iulia: 

- dezvoltarea spațială policentrică și o nouă relație oraș – mediu rural, 
orașe și regiuni urbane dinamice; 

- atractive și competitive; 
- un demers integrat pentru ameliorarea conexiunii la rețelele de 

transport și a accesului la cunoaștere; 
- utilizare eficientă și durabilă a infrastructurilor; 
- gestionarea prudentă a naturii și a patrimoniului cultural implicit 

natura și patrimoniul cultural – un atu pentru dezvoltare. 
Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR): 

o în elaboarea PMUD Alba Iulia se va ține cont de asigurarea unei integrări 
funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea 
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și bandă 
largă. 

Rețeaua trans-Europeană de transport (TEN-T): 
o pentru PMUD Alba Iulia: 

- instrumente de creștere a calității mediului prin asigurarea de 
alternative a transportului de mărfuri prin diminuarea numărului de 
utilizatori a rețelelor rutiere ce va conduce la diminuarea emisiilor de 
CO2, în acest sens; 

- în cadrul TEN-T sunt stabilite următoarele obiective: trafic mai sigur, 
mai puțin congestionat, într-un timp cât mai scurt și impact cât mai 
mic asupra climei. 

Pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra contextului actual la nivelul 
municipiului Alba Iulia, vom aduce în discuție o serie de informații statistice și interpretări 
conținute în raportul „Problemele sistemice ale eșecului managementului Fondurilor 
Structurale în România”, al Institutului pentru Politici Publice București, ediția 4 
noiembrie 2012 (date colectate până în luna iulie 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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Tabelul1 nr. 1: Situația pe fiecare Program Operațional, cu date valabile la 31 octombrie 
2012, la nivel național: 

 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

BANI 
ALOCAȚI 
(EURO) 

PENTRU CARE 
S-AU SEMNAT 
CONTRACTE 

PLAȚI 
EFECTUATE 

CĂTRE 
BENEFICIARI 

PLAȚI RAMBURSATE 
DE COMISIA 

EUROPEANĂ (EURO) 

POR 3,7 mld 3,6 mld 1,45 mld 786 mil 

POS MEDIU 4,5 mld 4,3 mld 831 mil 277 mil 

POSDRU 3,4 mld 2,9 mld 1,2 mld 268,84 mil 

POS CCE 2,5 mld 1,5 mld 621 mil 172,91 mil 

PODCA 208 mil 230 mil 52 mil 38,74 mil 
Sursa: Raportul „Problemele sistemice ale eșecului managementului Fondurilor Structurale în România”, noiembrie 2012, 
Institutul pentru Politici Publice București. Ediția 4 noiembrie 2012 

 
Aceste prime informații arată o situație deloc îmbucurătoare pentru toate 

Programele Operaționale active în România, dar pe care se va baza poziționarea ulterioară 
în cazul particular al municipiului Alba Iulia. Ceea ce dorim să evidențiem este cadrul 
general existent la nivel național, pentru care posibilitățile de intervenție ale APL sunt 
limitate, putând vorbi mai degrabă despre intervențiile de adaptare decât despre alte 
categorii de demersuri. 

Cele trei abordări ale dezvoltării durabile la nivel local (economică, ecologică,  
socio-culturală), considerate ca repere de prezență strategice, vor ține cont de necesitatea 
implementării unor măsuri menite sa contribuie la creșterea valorilor indicatorilor 
municipiului Alba Iulia și de corelarea cu obiectivele strategiilor din teritoriu. 

o Abordarea economică este cea care reprezintă motorul de dezvoltare al 
comunității locale. Autoritățile Publice Locale (APL) au instrumente limitate 
pentru intervenția directă asupra mediului economic al comunității, dar se poate 
remarca o cu totul altă situație în ceea ce privește intervenția indirectă și 
instrumentele avute la dispoziție de către APL pentru acest al doilea tip de 
intervenție. Astfel, prin deciziile strategice, și acțiunile APL pot fi create condiții 
favorabile evoluției mediului economic local. De asemenea, deloc de neglijat, 
este și stabilirea liniilor strategice de dezvoltare ale comunității locale. Rolul 
principal al APL, pe lângă cel de administrare eficiență a resurselor locale, este 
de a trata vizionar prioritățile locale, strategia, și de a proiecta în viitor direcțiile 
de dezvoltare favorabile comunității pe care o reprezintă. Responsabilitatea ce 
derivă din această componență, a activității APL, este amplificată de existența 
unor condiții economice dificile sau de lipsa de predictibilitate a condițiilor 
economice generale, de cele mai multe ori independente de acțiunile APL; 

o Abordarea ecologică are ca principală sursă poziționarea geografică a resurselor 
și nevoia de gestionare eficientă a acestora, astfel încât impactul asupra 
mediului să fie minim, iar efectele în plan economic maxime. Este cu siguranță 
necesară menținerea unui echilibru permanent între abordarea economică și cea 
ecologică. Suplimentar față de trecut, când era o practică obișnuită să fie 
sacrificate resurse importante doar pentru beneficii economice de moment, rolul 
APL a fost redefinit, iar conceptele de dezvoltare remodelate. Abordările actuale 
aduc provocări noi în fața APL constrânse, astfel, să aleagă cele mai bune practici 
în fața comunităților, pe care le reprezintă. De cele mai multe ori și costurile 

                                                      

 

 

1 „Problemele sistemice ale eșecului managementului Fondurilor Structurale în România”, Institutul pentru Politici Publice 
București, ediția 4 noiembrie 2012 
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asociate acestui nou tip de abordare sunt mai mari, iar responsabilitatea 
identificării, atragerii și gestionării acestora revin tot APL; 

o Abordarea socio-culturală a demersului nostru este influențată de specificul 
local și putem spune fără să exagerăm, și de tradițiile în acest domeniu.  

Nouă Politică de Coeziune consolidată va reprezenta strategia principală de 
Investiții a Uniunii Europene, constituind instrumentul cheie pentru îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020. În cadrul noii politici de coeziune, investițiile se vor direcționa 
către: 

o cercetare și inovare; 
o tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC); 
o competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri); 
o trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon; 
o adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor; 
o protecția mediului și eficiența resurselor; 
o transport durabil și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 

rețelelor majore; 
o ocuparea forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor; 
o incluziune socială și combaterea sărăciei; 
o educație, competențe și IPV; 
o consolidarea capacității instituționale și administrații publice eficiente. 

Pentru perioada 2014-2020, Comisia a propus un cadru simplificat care urmărește 
atingerea a două obiective, respectiv „Investiții în creștere economică și ocuparea forței de 
muncă” la nivelul statelor membre și regiunilor și „Cooperare teritorială Europeană”. Toate 
regiunile contribuie la obiectivul general de investiții în ocuparea forței de muncă și creștere 
economică, instrumentele și sfera intervenției diferențiindu-se în funcție de nivelul de 
dezvoltare economică. 

Noua politică de coeziune prevede norme comune pentru cele patru fonduri 
structurale Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), 
Fondul de Coeziune și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 
consolidându-le coerența și intensificându-le impactul. 

În cadrul Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi   
2013-2020-2030, pentru orizontul 2020 este stabilit ca obiectiv strategic atingerea nivelului 
mediu actual (cu referință la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai 
dezvoltării durabile. Provocările și obiectivele stabilite urmăresc structura Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene (SDD UE). Pornind de la o serie de provocări înscrise 
în SDD UE, au fost stabilite o serie de obiective generale pentru România ce vor fi aplicabile 
pentru P.M.U.D. municipiul Alba Iulia: 

o Schimbările climatice și energia curată – În SDD UE este prevăzut ca obiectiv 
prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de GES (GES), precum 
și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului. Pentru 
orizontul de timp 2020, obiectivul corespondent din SDD RO îl reprezintă 
asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a sistemului 
energetic național, atingerea nivelului mediul actual al UE în privința 
intensității și eficienței energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de 
România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din surse 
regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării unui nou acord global 
în domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile; 

o Transport durabil - Obiectivul general stabilit în SDD UE este: asigurarea ca 
sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale și de mediu ale 
societății, reducând, în același timp, la minimum impactul lor nedorit asupra 
economiei, societății și mediului. Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul 
corespondent din SDD RO îl reprezintă atingerea nivelului mediu actual al UE 
în privința eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și 
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realizarea unor progrese substanțiale în dezvoltarea infrastructurii de 
transport; 

o Incluziunea socială, demografia și migrația - Obiectivul general stabilit în SDD 
UE este: crearea unei societăți bazate pe incluziunea socială, prin luarea în 
considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea 
creșterii calității vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale 
durabile. Pentru orizontul de timp 2020, obiectivul național este promovarea 
consecventă, în noul cadru legislativ și instituțional, a normelor și standardelor 
UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse și sprijinirea activă a 
grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naționale 
pe termen lung privind populația și fenomenele migratorii. 

Cu scopul de a maximiza fondurile Cadrului Strategic Comun 2014-2020, obiectivele, 
orientările strategice și inițiativele emblematice din Strategia 2020 trebuie să fie dezvoltate 
în continuare în contextele naționale și regionale. Pe baza celor mai recente recomandări 
emise pentru România de Consiliul UE pe baza articolului 121 alineatul (2) și a articolului 
148 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a prevederilor din 
programul Național de Reformă, și a recomandărilor din pactul de stabilitate și de creștere, 
în prezent se lucrează la programarea fondurilor CSC, la abordarea provocărilor identificate 
în cadrul noului document de programare – Acordul de Parteneriat. 

În următoarea perioadă se vor dezvolta o serie de strategii sectoriale pentru perioada 
2014 – 2020 în România, care vor avea ca scop îmbunătățirea capitalului uman prin creșterea 
ocupării forței de muncă, îmbunătățirea incluziunii sociale, precum și dezvoltarea unor 
politici educaționale. 

De asemenea, în următoarea perioadă se vor dezvolta strategii sectoriale pentru 
perioada 2014 – 2020, care vor avea drept scop dezvoltarea infrastructurii moderne pentru 
creștere și ocupare teritorială. Înventarul acestora cuprinde2: 

o Master Planuri Generale pentru Transport; 
o Planuri de mobilitate Urbană; 
o Strategia Națională pentru Agenda Națională a României. 

 
1.3  Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

Pentru a evidenția relația dintre situația reală și potențialele direcții de dezvoltare, 
prezentăm pe scurt, obiectivele strategice ale documentelor cu caracter programatic la 
nivel regional, județean si local: 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-20203, care la rândul 

său este parte integrantă a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, răspunde 
nevoii de a avea la dispoziție un document de planificare la nivel regional care stabilește 
obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, 
propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. 

Strategia regională este axată pe șase domenii strategice de dezvoltare, fiecare 
dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice: 

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și social, regionale; 
2. Creșterea competivității economice, stimularea cercetării și inovării; 
3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării 

surselor alternative de energie; 

                                                      

 

 

2 Inventarul strategiilor (document în lucru). Comitetul Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat 
3 Website-ul oficial al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, www.adrcentru.ro (secțiunea ”DEZVOLTARE REGIONALĂ”, 
subsecțiunea ”Planul de dezvoltare 2014-2020) sau http://regio-adrcentru.ro/ (secțiunea ”PROGRAMARE 2014-2020”, 
subsecțiunea ”Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020”) 
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4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii; 
5. Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative; 
6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale;  

Prioritățile de dezvoltare durabilă la nivelul Regiunii Centru este creșterea coeziunii 
teritoriale prin sprijinirea dezvoltării urbane, atât a orașelor cu nivel ridicat de dezvoltare 
(care sunt poli de atracție pentru orașele și comunele din vecinătate, având o influență 
directă în dezvoltarea economică și socială a zonei) cât și a orașelor confruntate cu 
probleme generate de restructurările economice. Astfel, prin Prioritatea 1.1. ”Creșterea 
coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea dezvoltării urbane” sunt prevăzute 
trei măsuri: 

 Măsura 1.1.1. ”Promovarea dezvoltării policentrice și încurajarea dezvoltării 
integrate a orașelor și regiunilor rurale în vederea generării de efecte sinergice și realizării 
coeziunii teritoriale”  

 Măsura 1.1.2. ”Susținerea dezvoltării orașelor mari ca poli de atracție pentru 
zonele învecinate și motoare ale creșterii economice inteligente”  

 Măsura 1.1.3. ”Regenerarea orașelor mici și mijlocii și a celor monoindustriale prin 
dezvoltarea de soluții, de dezvoltare urbană integrată și incluziune socială”. 

 
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 - 2020 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a definitivat draftul Planului de 

Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru). Planul de 
Dezvoltare cuprinde Analiza socio-economică a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, 
Strategia de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, 
Estimarea necesarului de finanțare, Sistemul de implementare și monitorizare, precum și o 
Listă orientativă a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi finanțate în perioada 
2014-2020. PDR Centru a fost aprobat prin Hotărârea nr.12/15 iulie 2014 a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Centru4. 

 
Strategia de dezvoltare a judetului Alba, pe perioada 2014–2020 
Strategia se realizeză în coordonare cu obiectivele Strategiei Europa 2020,  Agenda 

Teritorială 2020 și Carta Verde a Coeziunii Teritoriale. În contextul formulării documentelor 
de programare pentru perioada 2014‐2020, Strategia se coordonează cu Cadrul Strategic 
Comun 2014‐2020 și Cadrul Financiar Multianual 2014‐2020, urmărind concentarea tematică 
asupra priorităților Strategiei Europa 2020, și consolidarea coeziunii teritoriale. 

o Obiective: 
- Coeziune și competitivitate - Dezvoltarea policentrică și echilibrată a 

zonelor funcționale urbane și rurale pentru creșterea competitivității și 
întărirea coeziunii teritoriale; 

- Conectivitate, Atractivitate, Siguranță - Promovarea integrată a accesului 
egal la infrastructură și informație; 

- Patrimoniul un motor al creativității - Conservarea valorilor culturale și 
protecția mediului, factori ai identității și dezvoltării economice prin 
turism; 

- Un județ bine administrat - Dezvoltarea managementului public în scopul 
atingerii coeziunii teritoriale; 

- Intărirea parteneriatelor teritoriale, cu efect pozitiv în creșterea masei 
economice a județului Alba; 

                                                      

 

 

4 http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020 

 

http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020
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- Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării 
policentrice a județului în context regional și național, în condiții de 
protecție a mediului; 

- Echiparea cu utilități și servicii publice de interes general, în condiții de 
protecție a mediului și utilizarea eficientă a resurselor, în scopul creșterii 
atractivității și funcționalității teritoriului; 

- Conservarea patrimoniului cultural, tangibil și intangibil, pentru 
dezvoltarea durabilă a turismului. 

 
Serviciului de transport public pentru judeţul Alba 
Obiectivul general al strategiei constă în realizarea unui transport public judeţean 

de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de 
deplasarea ale populaţiei, personalului instituţiilor publice și celui al operatorilor economici 
pe teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate. 

o Obiectivul general se atinge prin următoarele obiective specifice: 
- Infrastructură de transport modernă, care să permită o circulaţie rutieră 

în siguranță; 
- Operatori de transport rutier public performanţi, care răspund prompt 

cerinţelor publicului călător şi exigenţelor legislaţiei aferente 
transportului public; 

- Autorităţi publice, instituţii locale implicate şi responsabile în 
organizarea şi derularea serviciului public de transport călători; 

- Public călător satisfăcut şi civilizat. 
 
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Alba Iulia, pe perioada 2014-2020 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului Alba Iulia 2014-2020 a luat în considerare 

contextul mai larg al zonei urbane funcționale AIDA. Viziunea de dezvoltare este definită la 
nivelul AIDA, luând în considerare sinergiile și dinamica regională. Strategia are în vedere 
viziunea de dezvoltare definită la nivel județean și regional, cu accent pe dezvoltarea locală 
bazată pe cunoaștere, protecția mediului și incluziunea socială. 

o Obiective: 
- Alba Iulia - un oraș INTELIGENT, accesibil și coerent: 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii naționale și regionale; 
 Dezvoltarea unui sistem eficient și durabil de transport public; 
 Implementarea unor sisteme de transport inteligente; 
 Infrastructura culturală; 
 Infrastructura sportivă; 
 Patrimoniu Cultural; 
 Parcare urbană; 
 Reabilitarea și modernizarea spațiului comun în cartierele de 

blocuri; 
 Spații verzi; 
 Piste pentru biciclete; 
 Accesul îmbunătățit pentru persoanele cu dizabilități; 
 Spațiul public din zona Măgura Mamut; 
 Spațiul public din zona Centura Verde. 

- Alba Iulia - un oraș VERDE, cu servicii publice eficiente: 
 Planul de management pentru ariile protejate; 
 Un mediu urban durabil - schimbările climatice; 
 O mai bună supraveghere a spațiului public; 
 Dezvoltarea sistemelor urbane. 

- Alba Iulia - un oraș COMPETITIV și CREATIV 
- Alba Iulia - un OBIECTIV CULTURAL și TURISTIC european. 
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Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și a proceselor de inovare a dus la un nou 
model de oraș, ”Smart City”. Acest tip de oraș utilizează noi tehnologii pentru a le face mai 
locuibile, funcționale, competitive și moderne, promovând inovarea și gestionarea 
cunoștințelor, care la rândul lor sunt reunite în șase domenii-cheie de performanță: 
economie, mobilitate, mediu, cetățeni, calitatea locuirii și a vieții, management5. În 
esență, un ”Smart City” este un oraș care funcționează pe șase dimensiuni abordate 
integrat, definite de 31 de factori, care la rândul lor sunt descriși și cuantificați prin 74 de 
indicatori. Cele 6 dimensiuni sunt: Economie inteligentă (Smart Economy), Mobilitate 
inteligentă (Smart Mobility), Locuitori inteligenți (Smart People), Mediu inteligent (Smart 
Environment), Locuire inteligentă (Smart Living) și Guvernare inteligentă (Smart 
Governance)6.  

Dezvoltarea accelerată a Tehnologiei Informației și Comunicațiilor din ultimele două 
decenii, a favorizat răspândirea pe scară largă de inițiative ce vizează crearea de 
oportunități pentru comunicare și schimbul de informații de către comunitățile locale sau 
regionale. Acest fenomen a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii și apoi în 
Europa și Asia. 
 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabila – PAED – al municipilului Alba Iulia 
Planul de Actiune pentru Energie Durabila este integrat în perspectivele strategice 

stabilite prin “Strategia de Dezvoltare a Municipiului Alba Iulia” elaborată în 2005 cu 
orizont până în 2020. Aceasta strategie își propune să fundamenteze calea spre o dezvoltare 
durabilă a economiei locale și îmbunătățirea vieții cetățenilor. Premizele în construcția 
strategiei sunt: 

o Asigurarea unei calități optime de viață; 
o Competitivitate și atragerea investițiilor; 
o Buna guvernare locală prin organele alese și prin management performant; 
o Obținerea suportului și implicării cetățenilor; 
o Flexibilitatea abordării pentru o buna adaptabilitate la schimbările viitoare.  
Obiectivul documentului strategic Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă este în 

concordanţă cu cel anunțat de către municipalitatea Alba Iulia ca fiind, reducere a emisiilor 
de CO2 anunțat de municipalitatea Alba Iulia este de 24% până în 2020. 
 

E- mobilitate pentru Alba Iulia 
Integrarea e-mobilității în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba 

Iulia pentru: 
o Reducerea traficului motorizat clasic în oraș, în special în zona turistică – Cetate; 
o Reducerea noxelor și poluării sonore în perimetrul orașului; 
o Promovarea unor proiecte inovative pentru e-mobilitate propuse de 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia; 
o Utilizarea unei părți din energia electrică regenerabilă produsă de sistemele de 

panouri fotovoltaice montate pe câteva clădiri ale municipalității.  
 

PLAN DE LOGISTICĂ URBANĂ DURABILĂ PENTRU MUNICIPIUL ALBA IULIA 
Prezentul studiu - Plan de Logistică Urbană Durabilă (SULP) pentru Municipiul Alba 

Iulia are ca scop identificarea soluţiilor fezabile pentru implementarea locală a măsurilor 
de logistică sustenabilă şi eficiență energetică. 

                                                      

 

 

5 ”Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities”, publicat de The 
Committee of Digital and Knowledge‐based Cities of UCLG, Bilbao, 2012 
6 ”Smart cities - Ranking of European medium-sized cities”, Final report, 2007, Centre of Regional Science, Viena, Austira 
http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf 
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Planul de Logistică Urbană Durabilă (SULP) este componentă a proiectului ENCLOSE 
(Energy efficiency in City Logistics Services for small and mid-sized European Historic   
Towns - Eficienţă energetică în serviciile de logistică din Oraşele Istorice Europene Mici şi 
Medii). ENCLOSE este un proiect finanţat de către Comisia Europeană în cadrul programului 
Intelligent Energy – Europe (IEE). 

o Obiective: 
- Asigurarea unei calităţi optime de viaţă ; 
- Competitivitate şi atragerea investiţiilor;  
- Buna guvernare locală prin organele alese şi prin management 

performant;  
- Obţinerea suportului şi implicării cetăţenilor; 
- Flexibilitatea abordării pentru o bună adaptabilitate la schimbările 

viitoare. 
 
  Căilor de circulație pentru biciclete în municipiul Alba Iulia 

Incepând cu anul 2015 s-a deschis centrului I’Velo în municipiul Alba Iulia. Activitatea 
Centrului de bike sharing I’Velo – Alba Iulia, a fost posibilă datorită implicării şi sprijinului 
susţinut al Primariei Municipiului Alba Iulia, în interconectarea permanentă a infrastructurii 
pistelor de biciclete din oraş. 
 

În tabelul următor, obiectivele de dezvoltare regionale, așa cum apar ele în 
documentele de planificare ale Regiunii Centru. 

 
Tabelul nr. 2: Prezentare sintetică a documentelor de planificare ale Regiunii Centru 

 

DOMENIU STRATEGIC OBIECTIV STRATEGIC PRIORITĂȚI 

Dezvoltare urbană, 
dezvoltarea infrastructurii 
tehnice și sociale regionale 

Dezvoltarea urbană 
durabilă, creșterea 
coeziunii teritoriale prin 
încurajarea dezvoltării 
policentrice, dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport, tehnico-
edilitară, de educație, 
sănătate, socială și 
situații de urgență, 
precum și creșterea 
accesului populației la 
serviciile aferente la 
nivelul Regiunii Centru. 

P1.1 - Creșterea coeziunii 
teritoriale a Regiunii Centru 
prin sprijinirea dezvoltării 
urbane; 
P1.2 - Dezvoltarea 
infrastructurii de transport și 
comunicații și tehnico-
edilitară la nivelul Regiunii 
Centru; 
P1.3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de educație, 
sănătate, sociale și situații de 
urgență la nivelul Regiunii 
Centru. 

Creșterea competitivității 
economice, stimularea 
cercetării și inovării 

Dezvoltarea economiei 
regionale bazate pe 
cunoaștere prin 
modernizarea și 
eficientizarea 
întreprinderilor, 
intensificarea cooperării 
economice și prin 
creșterea rolului 
cercetării–dezvoltării-
inovării la nivelul 
economiei Regiunii 
Centru. 

P2.1 - Sprijinirea activităților 
de inovare și modernizare ale 
IMM-urilor, creșterea gradului 
de internaționalizare al    
IMM-urilor; 
P2.2 - Extinderea și 
diversificarea infrastructurii 
regionale și locale de afaceri, 
a clusterelor și a rețelelor de 
cooperare economică; 
P2.3 - Dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare, 
dezvoltare și inovare 
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P2.4 - Sprijinirea dezvoltării 
infrastructurii de transfer 
tehnologic, a centrelor de 
inovare și a spin-off-urilor și 
start-up-urilor inovative. 

Protecția mediului 
înconjurător, creșterea 
eficienței energetice, 
stimularea utilizării surselor 
alternative de energie 

Protecția mediului 
înconjurător, dezvoltarea 
infrastructurii tehnice, 
conservarea 
biodiversității, 
diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice și 
prevenirea riscurilor 
naturale, utilizarea 
resurselor regenerabile 
de energie, precum și 
îmbunătățirea eficienței 
energetice în sectorul 
public, casnic și 
economic la nivelul 
Regiunii Centru 

P3.1 - Protecția mediului 
înconjurător și amenajarea, 
extinderea sau modernizarea 
infrastructurii tehnice; 
P3.2 - Conservarea 
biodiversității; 
P3.3 - Diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice și 
prevenirea riscurilor naturale; 
P3.4 - Creșterea utilizării 
resurselor alternative de 
energie; 
P3.5 - Îmbunătățirea 
eficienței energetice în 
sectorul public, casnic și 
economic. 
 

Dezvoltarea zonelor 
rurale, sprijinirea 
agriculturii și silviculturii 

Dezvoltarea durabilă a 
zonelor rurale din 
Regiunea Centru prin 
valorificarea 
potențialului natural și 
uman al acestora 

P4.1 - Eficientizarea 
activităților agricole prin 
modernizarea exploatațiilor 
agricole, dezvoltarea 
serviciilor și logisticii agricole 
și susținerea activităților de 
prelucrare a produselor 
agricole; 
P4.2 - Valorificarea 
superioară, într-o manieră 
durabilă, a potențialului silvic 
regional; 
P4.3 - Creșterea atractivității 
economice și diversificarea 
activităților economice în 
localitățile rurale din 
Regiunea Centru; 
P4.4 - Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnico-
edilitare a localităților rurale 
din Regiunea Centru; 
P4.5 - Dezvoltarea 
infrastructurii sociale, 
cultural-recreative și 
susținerea dezvoltării 
comunitare. 

Creșterea atractivității 
turistice regionale, 
sprijinirea activităților 
culturale și recreative 

Dezvoltarea sectorului 
turistic și a sectoarelor 
economice conexe prin 
valorificarea 
potențialului natural și 
antropic al Regiunii 

P5.1 - Punerea în valoare a 
patrimoniului natural și 
antropic; 
P5.2 - Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
de primire și agrement în 
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Centru și susținerea 
activităților culturale și 
recreative 

scopul îmbunătățirii și 
diversificării serviciilor 
turistice oferite; 
P5.3 - Promovarea 
destinațiilor turistice din 
Regiunea Centru; 
P5.4 - Dezvoltarea 
infrastructurii culturale, 
recreative și sprijinirea 
activităților culturale. 

Dezvoltarea resurselor 
umane, creșterea 
incluziunii sociale 

Dezvoltarea resurselor 
umane în special prin 
îmbunătățirea accesului 
la formare profesională și 
educație, creșterea 
ocupării și calității forței 
de muncă, creșterea 
incluziunii sociale și a 
calității vieții, precum și 
contracararea efectelor 
declinului demografic 

P6.1 - Îmbunătățirea accesului 
la formare profesională și 
educație pe tot parcursul 
vieții în domeniile: educație, 
cercetare, social, sănătate, 
administrație publică, 
economie și antreprenoriat; 
P6.2 - Sprijinirea dezvoltării 
capitalului uman în vederea 
creșterii ocupării forței de 
muncă la nivel regional; 
P6.3 - Dezvoltarea serviciilor 
sociale în vederea creșterii 
incluziunii sociale a 
grupurilor vulnerabile și a 
comunităților defavorizate; 
P6.4 - Contracararea 
efectelor declinului 
demografic. 

 
Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, revizuită (2006) 

„dezvoltarea durabilă” înseamnă satisfacerea necesităților generațiilor prezente, fără a 
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități. Acest 
obiectiv general al Uniunii Europene, care-i guvernează toate politicile și activitățile, se 
referă la „menținerea capacității Pământului de a susține viața în toată diversitatea ei și 
este fundamentat pe principiul democrației, egalității dintre sexe, solidaritate, respectul 
față de lege și față de drepturile fundamentale, inclusiv libertatea și egalitatea de șanse 
pentru toți. Dezvoltarea durabilă își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și a 
bunăstării pe pământ, atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare”7. În 
acest scop, atât la nivel european, național, regional, județean cât și local trebuie 
promovată o economie dinamică, care să asigure locuri de muncă și un înalt nivel de 
educație, ocrotirea sănătății, coeziune socială și teritorială și protecția mediului, într-o 
lume sigură, care respectă diversitatea culturală. 

 
 
 
 
 

                                                      

 

 

7 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, revizuită (2006) 
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Relații bilaterale 

Alba Iulia este înfrățită cu următoarele orașe8: 
o Beit Sahour (Palestina) - Protocol de înfrățire încheiat la 31 august 2015, 

odată cu vizita primarului orașului Beit Sahour, Hani Al Hayek la Alba Iulia, în 
Sala Unirii; 

o Chișinău - Protocol de înfrățire închieiat la 1 decembrie 2011, odată cu vizita 
primarului municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, la Alba-Iulia cu ocazia zilei 
Marii Uniri; 

o Arnsberg (Germania) - Protocol încheiat în 1974 și în iunie 1999. Cooperare 
în domeniul cultural. Participări anuale ale tinerilor înotători din Alba Iulia la 
concursuri organizate în orașul Arnsberg. Municipalitatea din Arnsberg a 
sprijinit construirea și dotarea Serviciului Comunitar pentru Protecția 
Copilului “Arnsberg”, a organizat strângeri de fonduri și donații (echipamente 
și aparatură medicală, mobilier pentru dotarea Spitalului Județean, 
Căminului de Bătrâni). Contacte între organizații confesionale, Camere de 
Comerț, O.N.G.-uri; 

o Székesfehérvár (Ungaria) - Protocol de colaborare din 1990 și înfrățire semnat 
în 1994. Schimburi Culturale și colaborare între Camerele de Comerț; 

o Nazareth Illit (Israel) - Protocol de înfrăție din 07.04.1997. Relații la nivelul 
celor două administrații Municipalitatea din Nazareth Illit a organizat 
strângeri de fonduri și donații; 

o Aeghio (Grecia) - Protocol de înfrățire semnat la 10.10.2000. Relații la nivelul 
celor două administrații, colaborare între Camerele de Comerț; 

o Alcalá de Henares (Spania) - Protocol de înfrățire semnat la 20.04.2002. 
Relații de colaborare cu administrația, colaborări cu Asociația românilor din 
Alcala de Henares; 

o Sliven (Bulgaria) - Protocol de înfrățire semnat la 20.06.2002. Relații de 
colaborare cu administrația: cele două orașe au fost partenere în cadrul 
Programului ECOS OUVERTURE – Proiect Aqua Fil finanțat de Comisia 
Europeană; 

o Duzce (Turcia) - Protocol de înfrățire semat la data de 06.06.2004. Relații la 
nivel administrativ; 

o San Benedetto del Tronto (Italia) - Protocol de înfrățire 25.08.2000. Relații 
la nivel administrativ; 

o Varese (Italia) - Protocol de înfrățire semnat în anul 2003. Relații la nivel 
administrativ; 

o Alessandria (Italia) Protocol de înfrățire 2002 și semnat 2008. Relații la nivel 
administrativ. Protocol de colaborare pentru dezvoltarea unui proiect în 
domeniul energiilor regenerabile; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 

 

8 https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia 
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Proiecte locale de interes național 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - PATN (Secțiunea I – Rețeaua 
de Transport, direcții de dezvoltare prevăzute ce includ județul Alba9) sunt propuse o serie 
de direcții de dezvoltare a rețelei de transport ce traversează municipiul Alba Iulia sau sunt 
în vecinătatea acestuia: 

o Rețele de transport rutier: Autostrada Zalău – Cluj Napoca – Turda – Alba Iulia – 
Sebeș; 

o Rețele de căi feroviare: Linii de cale ferată convenționale cu viteză până la 160 
km/h pe trasee existente reabilitate: Arad – Simeria – Vințu de Jos – Alba Iulia – 
Coșlariu – Copșa Mică – Brașov – Ploiești – București – Fetești – Medgidia – 
Constanța; 

o Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare:  
1. Râul Mureș de la frontiera țării până la Alba Iulia;  
2. Pe râul Mureș la: Arad, Deva și Alba Iulia. 

o Transportul aerian: aeroport nou în zona Alba Iulia (Aeroportul Aurel Vlaicu din 
Cluj Napoca); 

o Rețea de transport combinat (intermodal): terminale de transport combinat 
existente la care urmează să se execute lucrări de modernizare: Terminalul Alba 
Iulia. 

 
1.4  Dezvoltarea economică, socială și cadrul natural al municipiului ALBA IULIA 

Municipiul Alba-Iulia este capitala județului, punct natural de trecere și răscruce de 
drumuri care l-au legat organic de zonele înconjurătoare, bogate în zăcăminte de metale 
prețioase, sare și podgorii renumite care i-au impulsionat dezvoltarea sa demografică, 
urbanistică și economică.  

Orașului îi aparțin 10.365 ha teren, format din 3500 ha teren arabil, restul fiind 
pășuni, fânețe, vii, 330 metri altitudine, într-o zonă de interferență a dealurilor ce coboară 
din Munții Trascăului cu șesurile din valea cursului mijlociu al Mureșului. Orașul propriu-zis 
este așezat pe prima terasă a Mureșului, care formează spre est un șes lung de 8-10 km și 
lat de 2-4 km.  

Partea de vest a orașului este străjuită de înălțimile împădurite ale Munților Metalici 
cu Vârful Mamut (630 metri). Spre est, peste Mureș, se disting dealurile argiloase de culoare 
roșiatică ale podișului ardelean, erodate de râurile Mureș, Sebeș și Secaș. Spre sud, se 
disting culmile munților Sebeșului, cu Vârful Surianul (2245 m) și cu Vârful lui Pătru (2130 
metri). Orașul este străbătut de șoseaua E81, care face legătura între Sibiu și Cluj Napoca.  

Populația orașului este în număr de 66.369 locuitori (2002), compusă din români 94%, 
maghiari 3%, rromi 2% și alte naționalități (germani și evrei) 1%.  

Zona reprezintă o ampla constelație de mărturii ale unui trecut de milenii, exprimat 
în salba monumentelor istorice, de arhitectura și artă, în varietatea frumuseților naturale, 
într-o zona turistică atractivă pentru călătorul primit cu multă ospitalitate pe meleagurile 
sale. 

Teritoriul orașului Alba-Iulia a fost din timpuri stravechi o vatră de civilizație umană, 
unde tradițiile și obiceiurile folclorice specifice românilor, exercită o atracție deosebită 
pentru turiștii din tară și de peste hotare. 

La 1 decembrie 1918, Alba-Iulia a fost locul unde Unirea Transilvaniei cu România a 
fost decisă solemn și irevocabil de către Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia alcătuită 
din delegați aleși de romanii din Transilvania, Unirea Statului Național Modern Roman fiind 
atunci desăvârșită. 

                                                      

 

 

9 http://www.mt.ro/transparenta/Proiect%20lege%20LB.html   
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În afară de funcția industrială pe care o are, orașul are și o importantă funcție 
turistică, deoarece dispune de o mare varietate de obiective turistice – monumente istorice, 
culturale și arhitecturale. 

 
 Cadru natural 
1. Relieful 

Așezare fizico-geografică 
Municipiul Alba Iulia s-a dezvoltat pe locul unei vechi aşezări, pe malul drept al 

Mureşului, aşezare existentă încă din neolitic.  
Municipiul Alba Iulia este aşezat în partea central-vestică a ţării, în largul culoar al 

Mureşului, la confluenţa acestuia cu Ampoiul, în zona de contact a două mari unităţi 
structurale: Munţii Apuseni şi sud-vestul Bazinului Transilvaniei, Podişul Târnavelor. 

Geografic, coordonatele sale sunt: 23034I57II – longitudine vestică şi 4604I12II – 
latitudine nordică.  

Alba Iulia este străbătută de marile artere de circulaţie, cu bune legături spre Cluj-
Napoca, Sibiu, Deva şi spre Munţii Apuseni.  

Teritoriul administrativ al municipiului Alba-Iulia este în suprafaţã de 10 249,068 ha, 
învecinându-se cu teritorile administrativ ale comunei Vinţ şi oraşului Sebeş în partea de 
sud, în vest comuna Meteş, în nord comunele Ighiu, Galda şi Sîntimbru, iar în est comunele 
Ciugud şi Daia Română.  

Geologia regiunii  
Regiunea luată în studiu pentru prezenta lucrare, cuprinde formaţiuni ce aparţin la 

două unităţi structurale majore şi anume: Unitatea Munţilor Apuseni şi Unitatea Bazinului 
Transilvaniei. Ea se suprapune peste zona estică a Munţilor Vinţului şi sud-vestică a Munţilor 
Trascău (sud-estul Apusenilor Sudici) şi sud – vestul Bazinului Transilvaniei.  

Depresiunea Transilvaniei  
Ca unitate geologico-structurală Depresiunea Transilvaniei este o depresiune internă 

delimitată de cele trei ramuri ale Carpaţilor.  
Morfologic se prezintă sub forma unui relief de podiş ce este drenat de apele râului 

Mureş şi al afluenţilor acestuia: râul Tîrnava şi râul Arieş.  
Culoarul Mureşului la Alba Iulia, desfăşurat între confluenţa cu Galda la nord, în 

dreptul localităţii Sântimbru şi confluenţa cu Sebeşul la sud între localităţile Oarda de Jos 
şi Pâclişa, are o lungime de cca. 16 km şi o lăţime medie de aproximativ 6 km. El cuprinde 
formele de relief create de Mures, respectiv şapte nivele de terase şi luncă, etajate succesiv 
între 216 şi 365 metri altitudine absolută. Culoarul este încadrat la est şi nord-est de culmile 
nivelate ale podişului Secaşelor şi Dealul Bilag (altitudine 400-550 metri). La sud – vest este 
delimitat de culmile piemontane cu altitudine de 400-550 metri de la periferia estică a 
Munţilor Vinţului.  

Mureşul şi-a sculptat acest culoar la nivelul cuaternarului, adâncirea ritmică a reţelei 
hidrografice, generată şi de influenţa unor manifestări neotectonice pleistocene, a dus la 
formarea a sapte nivele de terasă plus lunca, etajate între 8-12 metri şi 130-140 metri 
altitudine relativă.  

Terasele Mureşului prezintă următoarea dezvoltare : 
 

Terasa Altitudine relativa [m] Altitudine relativa medie [m] 

Lunca 2 - 3  

I 8 - 12 10 

II 18 - 25 23 

III 30 – 40 35 

IV 50 – 60 50 – 55 

V 75 – 85 75 

VI 90 – 110  

VII 130 - 140  
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Construcţiile din perimetrul Municipiului Alba Iulia sunt amplasate pe terasa a II-a 
ajungând până spre fruntea terasei a III-a şi pe lunca Mureşului (în perimetrul Municipiului 
terasa I lipseşte, datorită asimetriei pe cele două maluri a teraselor, ca urmare a deplasării 
spre est a albiei râului), ea deţinând mari suprafeţe pe dreapta Mureşului, la baza Dealului 
Bilag. 

Terasa I-a apare ca fâşii înguste la sud de Alba Iulia şi la nord-est de Pâclişa.  
Terasa a II-a de 16-24 m deţine cele mai întinse areale cu o lăţime de 2 km.  
Terasa a III-a este dezvoltată sub forma unor poduri la est de Ciugud şi de Dumbrava 

la sud-vest de Alba Iulia şi la sud de Pâclişa, terasa fiind parţial acoperită de depuneri 
deluiviale formate pe seama depozitelor din Dealul Mamut.  

Din punct de vedere litologic, în alcătuirea terasei a II-a intră depozite aluvionare, 
cu dezvoltare tipică, întâlnindu-se o granoclasare a depozitelor pe verticală, de la argile, 
argile prăfoase la praf şi praf nisipos, în bază întâlnindu-se depozite aluvionare grosiere 
alcătuite din pietrişuri şi bolovănişuri. Lunca este dezvoltată la Alba Iulia pe aproximativ     
3 km lăţime, având în componenţa ei, peste complexul aluvionar grosier, un complex  
argilos-prăfos slab consistent până la moale, care pe lângă argilele cenuşi, galben-cenuşii 
cuprinde şi intercalaţii de pământuri mâloase, mâl şi resturi organice turbifiate. 

Morfologia teritoriului  
Municipiul Alba-Iulia este situat în zona de SV a Transilvaniei , fiind plasat în culoarul 

Mureşului, în zona de contact dintre două mari unităţi teritoriale: Munţii Apuseni şi Podişul 
Târnavelor, despărţite de râul Mureş. 

Această aşezare urbană s-a dezvoltat pe malul drept al Mureşului, la confluenţa 
acestuia cu Ampoiul, la o altitudine medie de 230 metri (oraşul de jos la 224 metri,Cetatea 
la 249 metri). Din analiza reliefului rezultă următoarele trepte: 

o Partea vestică a zonei periurbane a municipiului Alba-Iulia cuprinde regiunea 
deluroasă care flanchează în est Munţii Trascăului. Regiunea deluroasă este 
reprezentată de un glacis, intens compartimentat de văile ce-l străbat, cu 
interfluvii înguste orientate perpendicular pe axul depresionar al Mureşului. În 
arealul de contact cu munţii, versanţii dealurilor sunt mai abrupţi, fiind ocupaţi 
de păduri, fâneţe, păşuni, iar spre Depresiunea Alba Iulia - Aiud sunt mai domoli, 
folosiţi intens pentru cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi. Tot în partea de 
vest se află localitatea Pâclişa, situată la o altitudine medie de 320 metri, situată 
pe valea cu acelaşi nume, ai cărei versanţi sunt afectaţi de torenţialitate şi 
alunecări mai vechi. Pe partea stângă a văii versanţii prezintă pante mai 
accentuate, deşi mai afectaţi de procesele geomorfologice actuale sunt versanţii 
de pe partea dreaptă a văii Pâclişa. Substratul geologic format din argile 
marnoase vărgate şi violacee, gresii nisipoase şi conglomerate cu stratificaţie 
încrucişată cu grosimi de 500-750 metri de vârstă oligocenă, favorizează 
procesele de versant din acest area; 

o Spre est de culoarul depresionar al Mureşului se întinde podişul Secaşelor, 
reprezentat de ultimele prelungiri vestice ale dealurilor ce aparţin Podişului 
Târnavelor. Relieful este format din culmi deluroase, domoale, care domină cu 
200-300 m valea largă a Mureşului: Dealul Omului Cetăţii (440 metri), Măgura 
Straja (548 metri), Dealul Coarnele Dăii (461 metri), Gorganul (463 metri); 

o În partea de sud – est a municipiului se află o altă localitate componentă (comuna 
Oarda) situată în lunca Mureşului, dar care urcă pe versanţii dealurilor (Gruiu 
Lupului) până la o altitudine de 390 metri. Versanţii, şi în acest caz sunt afectaţi 
de torenţialitate, cu o dezvoltare mai mare pe partea stângă a văii Negru şi a 
afluenţilor acestuia. Către vatra satului există o serie de alunecări superficiale, 
mai ales către baza versantului. Localitatea Oarda de Jos are un fundament 
format din nisipuri şi pietrişuri pliestocene şi parţial din argile şi gresii oligocene. 
Este situată în zona de confluenţă Mureş-Sebeş la o altitudine de 220 metri în 
partea de nord a localităţii şi de aproape 240 metri în partea sudică. În cea mai 
mare parte aşezarea este situată pe podurile teraselor celor două râuri, care sunt 
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îndiguite în perimetrul localităţii. Partea de nord-est este situată pe conul de 
dejecţie al unui organism torenţial care coboară pe direcţia SE - NV dinspre Gruiu 
Lupului. Localitatea Oarda de Sus s-a format de o parte şi de alta a pârâului 
Negru, ce-şi are obârşia la o altitudine de aproape 425 metri. Altimetric 
locuinţele sunt dispuse între 240 metri în partea de nord şi 375 metri în cea de 
sud, cu menţiunea că nucleul localităţii este situat la 270-275 metri, către 
altitudini mai mari întâlnindu-se grupuri distanţate de gospodării. Constituţia 
geologică şi pantele mari (20-25 grade) au favorizat apariţia şi evoluţia proceselor 
de eroziune în adâncime pe Valea Negru şi de-a lungul multor organisme 
torenţiale care debuşează în aceasta, în multe cazuri adâncimea canalelor de 
scurgere fiind peste 5 metri. Perimetrul aşezării este afectat şi de alunecări 
superficiale, parţial stabilizate prin plantaţii; 

o Culoarul depresionar Alba Iulia - Aiud (având altitudinea cea mai redusă -           
218 metri) reprezintă a treia unitate fizico - geografică din zona municipiului 
Alba Iulia. Acesta este format din valea largă a Mureşului (relativ meandrată) cu 
o pantă uşoară 3-5 metri, valea fiind asimetrică din cauza numerosilor afluenţi 
din dreapta cursului, dar şi datorită munţilor Apuseni din timpul cuaternarului. 
Valea largă este acoperită cu soluri de luncă fertile, care împreună cu terasele 
ating 3-5 km laţime (cele 8 terase fiind cea de 2-3 metri, de 8-12 metri, 18-25 
metri, 30-40 metri, 50-60 metri, 75- 85 metri, 90-120 metri, 140-150 metri); 

o În partea nordică se află localităţile Miceşti şi Bărăbanţ (ambele situate în lunca 
Ampoiului), ambele situate la contactul cu dealurile din jur. Localitatea Miceşti 
se află situată la contactul cu Dealul Mamutului (altitudinea maximă 765 metri), 
fiind însă puţin afectată de procesele actuale, deşi torenţialitatea afectează 
versanţii de contact. Bărăbanţ este situat la contactul cu dealul Bilag, însă cea 
mai mare parte a aşezării este situată în luncile Mureşului şi în lunca Ampoiului 
fiind (în anumite condiţii climatice) afectate de inundaţii. Aşezarea Miceşti se 
dezvoltă pe terasele superioare ale Ampoiului, la o altitudine medie de                
250 metri, pe un substrat geologic format din nisipuri şi pietrişuri de vârstă 
pliestocenă. Construcţiile ocupă atât podurile de terasă cât şi frunţilor acestora, 
înclinările fiind reduse, între 1 şi 3 grade. Spre est sunt prezente câteva conuri 
de dejecţie ale unor organisme torenţiale ale căror bazine de recepţie sunt pe 
versanţii estici ai Dealului Mamutului. Cel mai dezvoltat organism torenţial se 
găseşte către extremitatea nord-vestică, în dreptul staţiei de cale ferată Miceşti. 

Municipiul Alba Iulia se găseşte la o altitudine de 224 metri faţă de nivelul mării, 
Cetatea situându-se la 249 metri. Platoul din partea de vest a localităţii, care adăposteşte 
şi Cetatea se află situat pe terasa I şi în cea mai mare parte pe terasa a II-a a Mureşului. 
Altitudinea minimă revine părţii sudice a luncii Mureşului, în dreptul localităţii Pâclişa. Mai 
mult de jumătate din zonă se află la o altitudine medie de 250 metri, localităţile utilizând 
baza culoarului, urcând puţin pe versant şi adăpostindu-se pe văi. În privinţa expoziţiei 
versanţilor rezultă următoarea structură: 

o Versanţii cu expunere SV ocupă aproximativ 34 % fiind urmaţi de cei cu orientare 
SE – 23%, NE - 13,6% şi E - 10%;  

o Versanţii care ocupă suprafeţe reduse sunt cei cu expunere N-4%, S-6% şi V- 6%. 
Procesele geomorfologice actuale şi degradarea terenurilor se resimt în cadrul 

etajului colinar care cuprinde o parte a culoarului depresionar al Mureşului şi o parte din 
Podişul Secaşelor. Predominarea rocilor sedimenatre nisipo-argiloase, puţin rezistente şi 
extinderea mare a versanţilor neprotejaţi de vegetaţie permit o dinamică spontană a 
proceselor actuale şi o modalitate accentuată a reliefului (alunecări de teren). 
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2. Rețeaua hidrografică  
Ape de suprafaţă  

a.Râuri  
Reţeaua hidrografică este formată dintr-o o serie de râuri mai mari: Mureşul, Sebeşul 

şi Ampoiul şi câteva pâraie care se varsă în Mureş (pe stânga Valea Hăpriei şi Valea Oardei, 
pe dreapta Valea Pâclişei). Mureşul colecterază cei mai mulţi afluenţi dintre râurile 
menţionate, bazinul său hidrografic suprapunându-se peste mai multe unităţi naturale. 
Aceşti afluenţi contribuie la creşterea debitului, la formarea undelor de viitură, la mărirea 
puterii de eroziune şi transport, la formarea unei văi largi cu aspect de culoar, cu o luncă 
mult extinsă şi numeroase terase, dezvoltate atât pe dreapta cât şi pe stânga, dar în mod 
asimetric. Valea Mureşului are o dezvoltare pe direcţia NE-SV cu o pantă medie de              
0,5-0,7 m/km.  

Cel mai mare volum al scurgerii se realizează la sfarsitul iernii şi începutul 
primăverii, ca rezultat al suprapunerii fenomenului de topire a zăpezii cu o cantitate mare 
de precipitaţii, riscând să apară fenomenul inundaţiilor. Debitele maxime se produc în prima 
jumătate a anului, având o frecvenţă mai mare în luna aprilie, mai, iunie şi foarte rar 
toamna în luna noiembrie. Debitul mediu al Mureşului este de 110 mc/s în secţiunea        
Alba-Iulia (staţie hidrometrică înfiinţată în anul 1872), cel mai mare de 2450 mc/s atins în 
14 iulie 1975, iar cel mai mic în data de 01 februarie 1987 (Q – 10,6 mc/s), 1989 (10,9 mc/s). 
În perioada în care râul nu era îndiguit, albia râului la debite de peste 1000 mc/s ajungea 
în centrul Municipiului (1970,1975,1981,1984). În momentul de faţă nu există posibilitatea 
de inundare a localităţii.  

Sebeşul se varsă în Mureş în dreptul localităţii Oarda de Jos. La vărsare în râul 
colector are un debit de 10-12 mc/s. Cel mai mare debit s-a înregistrat în data de 8 iunie 
1975 de 250 mc/s, în condiţiile scurgerii naturale. Râul Sebeş fiind în întregime amenajat, 
valorile de debit trebuiesc reconstituite. 

Ampoiul, afluent pe dreapta al Mureşului, are o pantă medie de 25-30 m/km având 
un debit de 4,22mc/s. În secţiunea Bărăbanţ, debitul mediu este de 4,20 mc/s, cel mai mare 
măsurat a fost de 244 mc/s în data de 12 iulie 1975, cel mai mic măsurat a fost de 0,138 
mc/s produs la data de 3-5 septembrie 1992 apoi 0,186 mc/s în 13 ianuarie 1987.  

b.Lacuri  
Pe teritoriul Municipiului Alba Iulia se găsesc lacurile Tăuşorul, Lacul de la Episcopia 

Catolică, Lacul Oarda la Mureş şi Lacul Oarda la calea ferată. În zona Oarda de Sus până în 
anii 1984 a existat Lacul Oarda sub vârful Ţiţuleu drenat natural ulterior prin alunecări de 
teren. 

Tăuşorul este un vechi curs al Mureşului abandonat prin retragerea albiei. Suprafaţa 
este de circa 400 mp, adâncimea maximă de circa 2,5 metri. 

Lacurile Oarda, ambele sunt vechi cursuri folosite de Mureş doar la ape mari. Lacul 
de la calea ferată s-a format la viitura din 1975. Sunt reduse ca dimensiuni, fără importanţă.  

Lacurile de la Episcopia Catolică sunt foarte reduse ca dimensiuni însă importante 
pentru aportul de apă proaspătă din subteran (cca 25 l/s) cu ape excelente calitativ. În 
arealul localităţii sunt şi ape minerale la Miceşti, Oarda de Jos şi cea de Sus slab utilizate, 
practic necunoscute. 

c. Apele subterane  
Apele subterane se regăsesc în formaţiunile poroase şi sunt reprezentate de stratele 

acvifere locale discontinui cantonate în pietrişurile şi nisipurile din lunca Mureşului şi ale 
afluenţilor săi. Din punct de vedere hidrochimic aceste ape sunt clorurate având o 
concentraţie de 0-500 mg/l fiind întâlnite în lungul Mureşului şi pe cursurile inferioare ale 
afluenţilor. 

Din punct de vedere morfologic se disting două zone: 
o Lunca Mureşului şi terasa joasă (221–224 metri) unde apa subterană se situează 

în general la cotele de – 2,5 metri şi – 3,0 metri de la nivelul suprafeţei 
topografice. Se poate aprecia că executarea lucrărilor de canalizare va contribui 
la drenarea apelor subterane şi la scăderea nivelului acestora. Se impune totuşi 
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o atenţie deosebită la stabilirea subsolurilor, în general nefiind recomandate, 
necesitând instalaţii hidrofuge foarte costisitoare; 

o Terasa superioară (243-249 metri) unde apa subterană este cantonată la adâncimi 
de –7 şi –10 metri de la nivelul suprafaţei topografice, ea neafectând fundaţiile. 

Apele subterane sunt cantonate în diverse structuri hidrogeologice impuse de o 
geologie foarte variată. Din punct de vedere geologic se disting următoarele complexe: 

o Complexul rocilor cretacice din zona montană în care apa cantonează pe fisuri, 
diaclaze, etc., fără a realiza depozite majore în care se întâlnesc puţine izvoare 
şi ele sărace în ape; 

o Fântâna Hoţilor fiind cel mai important (debit 0,3l/s); 
o Complexul rocilor sedimentare ale Podişului Secaşelor cu argilă preponderentă, 

bentonite, marne, pietrişuri cu argile în care nu sunt structuri acvifere şi pe care 
apele din precipitaţii staţionează mult timp fără a se infiltra; 

o Complexul Bilag în care se întâlnesc depozite geologice ce aparţin Apusenilor 
(calcare), dar şi podişului Secaşelor (argile,marne,etc.). Nu se întâlnesc structuri 
acvifere, sunt puţine izvoare unele seci vara (Izvolul Morii din Bărăbanţ). Izvorul 
de la Vălae de lângă Bărăbanţ este permanent, are un debit de 1,5 l/s şi este 
potabil; 

o Complexul acvifer al râurilor Mureş, Sebeş, Ampoi. Este cel mai important şi este 
utilizabil; 

o Complexul Mureş are o lungime de circa 10 km, este dezvoltat pe terasa de luncă 
şi pe celelalte două pe care se află şi municipiul. Terasa de luncă este cea cu 
acviferul cel mai evoluat. De aici se alimenta cu apă potabilă reşedinţa de judeţ 
prin 22 foraje la Drâmbar şi 8 foraje la Pâclişa. Nivelul hidrostatic ce se află la 
circa 5,0 metri (cel productiv) are un debit mediu de circa 3,5 l/s mp. Pe terasa 
a doua a Mureşului freaticul se află la 12 metri, este bun calitativ, are înclinare 
spre fruntea terasei unde apare sub formă de izvoare (Recea, Creicuta, Episcopia 
Catolică,etc.). Debitele lor sunt importante (peste 5,0 l/s la Episcopie uneori 
chiar 25 l/s) parţial folosite, excelente calitativ; 

o Complexul Ampoi este dezvoltat în conul de dejecţie al aceluiaşi râu între 
Bărăbanţ – Miceşti - Şard. Nivelul freatic se află la 2,5 metri pe Ampoiul Mic şi 
4,5 metri lângă actualul curs al Ampoiului. Nivelul freatic este influenţat de 
oscilaţiile de nivel ale râului; 

o Complexul Sebeş prezent pe cursul inferior al Sebeşului cu nivel freatic la 3,5 
metri şi chiar mai jos datorită regularizării debitelor râului din sistemul 
hidrotehnic Sebeş. Apele sunt bune calitativ, debitele sunt deficitare. De 
specificat faptul că cele trei freatice se întrepătrund în zona Mureşului 
îmbogăţind debitele acviferului acestuia. 
 

 Clima 
Adăpostit de culoarul Mureşului, la confluenţa acestuia cu Ampoiul şi Sebeşul , oraşul 

Alba-Iulia are un climat deosebit. Prin poziţia sa geografică Culoarul Mureşului permite 
pătrunderea maselor de aer cu diferite origini: 

o Mase de aer cu origine mediteraneeană dinspre regiunile de S şi SV, care 
favorizează toamnele lungi şi iernile blânde; 

o Mase de aer polare dinspre N, barate într-o oarecare măsură de dealul Bilag, 
favorizând temperaturile scăzute din timpul iernii şi care se manifestă mai 
pregnant la nord de Alba-Iulia, în interiorul culoarului; 

o Mase de aer de origine vestică care traversează Munţii Apuseni şi îşi pierd 
umezeala astfel că în descendenţa lor pe versanţii estici se încălzesc şi se 
usucă, determinând un timp senin cu o durată prelungită a strălucirii soarelui 
(2000-2100 ore/an) şi o cantitate de precipitaţii mai reduse, toate acestea 
fiind datorate unui proces intens de foehnizare.  
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 Vânturile dominante sunt de culoar şi de direcţie sud-vest cu puternice influenţe 
locale de tip foehn sau brize. Intensitatea lor este deosebită cele mai mari viteze 
înregistrându-se în luna iulie 1996 când s-au realizat peste 120 km/oră cu consecinţe din 
cele mai păgubitoare.  

Radiaţia totală ajunge la 120kcal/cm2.  
Temperatura aerului 
Datele existente arată că Alba Iulia este dominată de izoterma de 90 C. Cele mai 

ridicate temperaturi sunt în luna august, media multianuală fiind de 210C faţă de luna 
ianuarie cu cele mai scăzute valori –30C. Extremele ajung la + 39,70C vara (în 9 iulie 1968) 
şi – 31,00 C (în 31 ianuarie 1947).  

Umezeala relativă este de 80% , excelentă pentru desfăşurarea vieţii.  
Primele zile cu îngheţ sunt în jurul datei de 16 octombrie, iar ultimele la 16 aprilie. 
Numărul zilelor tropicale este de 20 (media), al zilelor de vară 82.  
Precipitaţiile medii multianuale sunt de 600 mm/mp, suma celor mai importante 

valori realizându-se în sezonul de primăvară, iar cele mai ridicate valori în 24 de ore se 
produc la ploile torenţiale de vară.  

Stratul de zăpadă ajunge la 5 cm în zona Mureşului şi 25-30 cm în partea montană 
înaltă Dealul Mamut, Bilag sau Podişul Secaşelor de peste Mureş. 

 
 Turism și cultură 
Principala formă de turism va rămâne turismul cultural, care este promovat prin 

obiectivul turistic principal, Cetatea bastionară de tip Vauban din Alba Iulia, numărul 
vizitatorilor atraşi de aceasta în ultimii ani crescând vizibil. Cercetările au indicat că turiştii 
care practică turismul cultural cheltuiesc cu 38 % mai mult pe zi şi au o durată a sejurului 
cu 34% mai lungă decât turiştii care practică forme tradiţionale de turism10. Cetatea istorică 
nu poate deveni un brand cu circulaţie largă fără suportul cetăţenilor oraşului. Identitatea 
destinaţiei turistice este astfel formată din experienţele, opţiunile şi preferinţele faţă de 
obiectivele componente ale produsului turistic. Trebuie susţinute în continuare eforturile 
de promovare a Municipiului Alba Iulia drept Capitală simbol a României cu fortificaţii 
bimilenare. Dimensiunea şi experienţele provocate de obiectivele cultural-simbolice pot fi 
alăturate celor determinate de spaţiile arhitecturii militare. Există, astfel, obiective 
cultural-simbolice care de multe ori provoacă senzaţii şi dorinţe asemănătoare cu cele ale 
arhitecturii militare (Biblioteca Batthyaneum, Palatul Apor, Catedrala Romano-Catolică) 
după cum şi unele simboluri foste militare au funcţie culturală (Porţile Cetăţii, Statuia lui 
Mihai Viteazul). Alături de acestea se mai remarcă şi Obeliscul „Horia, Cloşca şi Crişan” şi 
Monumentul Custozza. Interesantă este evoluţia unor branduri „tinere” cum ar „Traseul 
celor trei fortificaţii” sau a unora redescoperite, dar insuficient exploatate, cum este 
Biblioteca Batthyaneum.  

Biblioteca Batthyaneum, construită în anul 1719 și înființată în 1798, clădire a fost 
declarată monument istoric. Biblioteca păstrează aproximativ 50.000 de cărți, 19.000 de 
documente, 1.230 manuscrise și aproape 600 incunabule. De asemenea, se găsesc și pagini 
din ”Codex aureus” (secolul VIII). Din păcate, clădirea Bibliotecii Batthyaneum se află    
într-o stare de degradare, accentuându-se contrastul cu imaginea generală actuală a Cetății 
Alba Carolina. 

Experiența internațională şi cea națională a dovedit că evenimentele culturale 
(festivaluri de muzică, de teatru, de film, festivaluri folclorice, serbări populare etc.) au 

                                                      

 

 

10 Planul de Marketing realizat în cadrul proiectului Respiră aerul istoriei finanţat din Programul Operaţional  Regional 2007 - 
2013.   Axa  prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea 
potenţilalului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. 
Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de 
marketing specifice   
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capacitatea de a atrage un număr important de turiști. Uniunea Europeană acordă o mare 
importanță dezvoltării domeniului industriilor culturale și creative. Domeniul culturii și al 
industriilor creative se bucură de o atenție sporită din partea Comisiei Europene, fiindu-i 
dedicat un program special de sprijin începând cu anul 2014. Contribuţia industriilor 
culturale și creative la formarea P.I.B.-ul comunitar este de 3,3% implicând aproximativ 3% 
din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene. Acest sector a cunoscut în ultimul deceniu 
una din cele mai rapide dezvoltări, fiind în același timp un catalizator al dezvoltării pentru 
alte sectoare economice. 

Trebuie să se realizeze o structură clară a unui calendar de evenimente, care are 
rolul de a implica activ locuitorii municipiului în viața artistică și culturală, precum şi de a 
garanta o mai mare vizibilitate și un real interes al municipiului la nivel național și european. 
Anul 2013 a însemnat pentru Alba Iulia o creştere a numărului de vizitatori cu 31% față de 
anul 2012 (conform statisticilor furnizate de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia), unul dintre 
vectorii de atracție fiind reprezentat de evenimentele culturale desfășurate pe parcursul 
acestui an. Parcursul cultural anual are un caracter durabil pentru dezvoltarea culturală și 
socială a orașului pe termen lung, dar și impune Cetatea Alba Carolina ca o destinație de 
excelență pentru turismul cultural-istoric. Evenimentele dezvoltate trebuie să pună în 
valoare unicitatea istorică și arhitecturală a orașului, simbolizându-i identitatea.  

Alba Iulia este capitala de suflet a neamului românesc, simbol al unităţii românilor 
şi românismului de pretutindeni, iar Cetatea Alba Carolina reprezintă un liant viu între 
secole de istorie, cultură şi civilizaţii europene succesive, o mare grădină în mișcare ce 
conservă între zidurile sale vitalitatea şi moştenirea generaţiilor care s-au succedat 
perpetuu pe teritoriul actualului municipiu; Cetatea deține resurse turistice și antropice cu 
o concentrare foarte mare, iar în fiecare an, este vectorul central de desfăşurare a 
manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României. Principalele categorii de resurse 
turistice ale Municipiului Alba Iulia susţin, pe lângă turismul cultural, şi turismul de afaceri 
şi turismul ştiinţific. 

 
În anul 2012, în municipiul Alba Iulia funcționau următoarele instituții de cultură: 

două case de cultură, un centru cultural, o instituție de spectacole și concerte, 30 biblioteci 
din care o bibliotecă publică și 1 muzeu de istorie. La acestea se adaugă televiziunea locală 
(ALBA TV, REALITATEA, PROTV), ziare locale (UNIREA, Monitorul de Alba, Informația de 
Alba).  

 
Tabel nr. 6: Evoluția indicatorilor relevanți sectorului cultură, în perioada 2012– 2013 

 

Denumire indicator 2012 2013 

Instituții de spectacole și concerte - total - [număr] 1 3 

Locuri în sălile de spectacole și concerte - [număr] 160 160 

Spectatori și auditori la reprezențatii artistice – total [număr] 21 958 26 711 

Personalul angajat din instituțiile și companiile de spectacole-
[număr] 

22 51 

Biblioteci - total - [număr] 28 29 

Biblioteci publice - [număr] 1 1 

Cititori activi la bibilitecă - [număr] 21 958 19 967 

Personalul angajat din biblioteci - [număr] 47 41 

Muzee - [număr] 1 3 

Vizitatori ai muzeelor - [număr] 71 594 95 390 

Personalul angajat din muzee - [număr] 74 84 
Sursa: INS, Direcția Județeană de Statistică Alba Iulia, Fișa localității 2013, municipiul Alba Iulia (date prelucrate) 
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Tabel nr. 7: Situația indicatorilor privind capacitatea de cazare din municipiul Alba Iulia, 2012 – 2013 

 

Denumire indicator 2012 2013 

Hoteluri [număr locuri] 508 653 

Moteluri [număr locuri] 53 75 

Pensiuni agroturistice [număr locuri] 18 18 

Pensiuni turistice [număr locuri] 278 296 

Total [număr locuri] 901 901 

Vile turistice [număr] 44 44 
Sursa: INS, Direcția Județeană de Statistică Alba Iulia, Fișa localității 2013, municipiul Alba Iulia (date prelucrate) 

 
2. Analiza situaței existente 

 
2.1.1 Evoluția demografică a municipiului Alba Iulia 

Conform recensamantului efectuat in 2011, populaţia municipiului Alba Iulia se ridica 
la 68 763 de locuitori .  

Tendinţe în evoluţie: 
o anul 1966 - 22 215 locuitori; 
o 1977 - 41 474 locuitori; 
o 1992 - 71 168 locuitori; 
o 1995 - 73 107 locuitori; 
o 2002 - 66 406 locuitori; 
o 2011 - 68 763 locuitori. 

 
Evoluţia demografica a municipiului Alba Iulia se inscrie într-un context regional 

definit de declinul accentuat al numarului de locuitori. Distribuţia pe sexe a populaţiei la 
nivelul municipiului Alba Iulia este inegală (30 175 persoane de sex feminine şi 33 361 
persoane de sex feminin, rezultând un indice de masculinitate de 0,9 (900 bărbaţi la 1000 
femei). Acest ,,dezechilibru” este consecinţa diferenţei de aproape 7 ani între durata medie 
a vieţii în rândul femeilor şi nivelul acestui indicator în rândul bărbaţilor.  

Deşi este reşedinţa unui judeţ aflat într-un proces rapid de îmbătrânire demografică, 
municipiul Alba Iulia are o situaţie relativ bună din punctul de vedere al structurii pe vârste 
a populaţiei. Populaţia de peste 65 ani avea, conform recensământului din 2011, o pondere 
de circa 11% la nivelul municipiului. Alba Iulia are, raportat la totalul populaţiei, cele mai 
puţini vârstnici. 

Durata medie a vieţii, la nivelul judeţului Alba, a crescut cu aproximativ 4 ani în 
ultimele două decenii, de la 70,36 ani în 1990 la 74,23 ani în 2011 (70,67 ani pentru bărbaţii 
şi 78,01 ani pentru femei), acest trend fiind de aşteptat să continue în perioada următoare. 
 

Fenomenele demografice sunt interpretate și analizate prin prisma unor indicatori 
demografici, care oferă o imagine sintetică asupra transformărilor înregistrate la nivel local: 

o Numărul și creșterea populației; 
o Distribuția populației pe sexe și pe grupe de vârstă; 
o Natalitatea și mortalitatea; 
o Fertilitatea; 
o Speranța de viață; 
o Mortalitatea infantilă; 
o Bilanțul migrator. 

În continuare, sunt analizați, pe larg, principalii indicatori demografici existenți la 
nivelul municipiului Alba Iulia. Datele utilizate provin de la Institutul Național de Statistică. 
Tendințele înregistrate în evoluția populației sunt influențate de condițiile istorice, care au 
determinat ca această zonă să cunoască dezvoltări sau restrângeri ale activității umane. 
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Populația totală 

Structura populației: 
o femei – 33 361 
o bărbați – 30 175  

Ocupația populației, resurse de muncă: 
o Număr mediu de salariați în: 

- industrie – 9186; 
- industria extractivă – 25; 
- industria prelucrătoare – 8038; 
- producția și furnizarea de energie electrică, apă caldă – 312; 
- distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor – 811; 
- construcții – 2761; 
- comerț – 6501; 
- transport și depozitare – 1630; 
- hoteluri și restaurante – 487; 
- informații și comunicații – 327; 
- intermedieri financiare și asigurări – 710; 
- tranzacții imobiliare – 113; 
- activități profesionale, științifice și tehnice – 794; 
- activități de servicii administrative – 687;â 
- administrație publică și apărare, asigurări sociale – 1634; 
- învățământ – 1678; 
- sănătate și asistență socială – 2029; 
- activități de spectacole, culturale – 326; 
- alte activități ale economiei naționale – 319 

TOTAL salariati - 29363 ( 42.7% din populație ) 
 

Populația după nivelul de studii absolvite 

Potrivit recensământului din octombrie 2011, 27,8% din persoanele municipiului Alba 
Iulia sunt absolvente ale învăţământului superior. Această situaţie este mai bună decât la 
nivel naţional, unde ponderea persoanelor cu studii superioare este de 14,4% pentru cele 
două medii rezidenţiale întrunite şi de 22,4% pentru mediul urban.  

Absolvenţii învăţământului liceal au o pondere de 30,2% din populaţia a municipiului 
Alba Iulia, iar cei ai învăţământului postliceal sau de maiştri au ponderi de 4,8% la nivelul 
municipiului. Persoanele care au absolvit şcoala profesională deţin ponderi de 14,2% din 
populaţia municipiului. La nivel naţional aceste ponderi sunt uşor mai reduse (ponderea 
populaţiei cu studii liceale era de 24,4% (30,3% în mediul urban), iar cea a populaţiei 
absolvente a învăţământului profesional era de 13,9% (13,2% în mediul urban).  

Absolvenţii învăţământului gimnazial şi primar formează 14,4% respectiv 6,7% din 
populaţia municipiului. Majoritatea acestora sunt la vârsta formării profesionale şi este de 
aşteptat ca aceşti elevi să urmeze în perioada viitoare învăţământul liceal şi universitar. 
Aceste cifre trebuie privite și prin prisma obiectivelor Uniunii Europene care și-a stabilit ca 
țintă pentru anul 2020 reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii de la 14% în prezent la 
cel mult 10% din totalul populației de 18-24 ani.  

826 persoane reprezentând 1,4% din populaţia municipiului Alba Iulia nu au absolvit 
ciclul primar, iar 194 persoane (0,3% din totalul populaţiei) sunt analfabete. Aceste ponderi 
sunt vizibil mai mici decât cele înregistrate la nivel național (3% este ponderea persoanelor 
fără școală absolvită respectiv 1,36% ponderea analfabeților). 

 
Etniile și religiile populației 

Populaţia municipiului Alba Iulia este formată în marea sa majoritate din persoane 
de etnie română, adica 87,6%. Alături de etnicii români, celelalte două etnii cu o pondere 
de peste 1% sunt romii 1,76% din populaţie la nivelul municipiului şi maghiarii 1,59% la nivelul 



    

31 
 

©2016 Alter Ego Concept S.R.L. 

municipiului. Pentru 8,64% din populaţia municipiului Alba Iulia nu s-a putut stabili etnia fie 
ca urmare a absenţei persoanelor de la locul recenzării fie ca urmare a refuzului persoanelor 
recenzate de a-şi declara apartenenţa etnică. 

Persoanele de etnie română deţineau, conform recensământului din 2011, ponderi 
cuprinse între 83% şi 95% din populaţia stabilă totală la nivelul celor 11 unităţi administrativ 
– teritoriale ale AIDA. Procentajul românilor este în scădere comparativ cu recensămintele 
din 2002 şi 1992, cauza pentru această diminuare fiind numărul mare al persoanelor pentru 
care la recensământul din 2011 nu s-a putut stabili etnia şi nu neapărat o scădere a ponderii 
populaţiei de etnie română. Aceeaşi situaţie de diminuare oarecum ,,artificială” se 
întâlneşte şi în cazul celorlalte etnii.  

Conform datelor recensământului din 2011, limba română este limba maternă pentru 
89,4% din populaţia municipiului. Pentru 8,6% din populaţia municipiului nu s-a putut stabili 
limba maternă. Maghiara este limba maternă pentru 1,5% din populaţia oraşului Alba Iulia, 
iar limba romani (ţigănească) este vorbită de doar 0,2% din populaţia municipiului, 
majoritatea etnicilor rromi declarându-şi româna ca limbă maternă, identitatea etnică 
rromă din cauza unei conotații negative pe care o are termenul de ,,rrom” sau din cauza 
nivelului scăzut de educație al respondenților. 

Alba Iulia este de secole reşedinţa Episcopiei romano-catolice a Transilvaniei (în 
prezent Arhidieceza romano – catolică de Alba Iulia, cuprinzând ca arie de jurisdicție toată 
Transilvania) şi unul din cele mai de seamă centre ale românilor ortodoxi din Ardeal, orașul 
găzduind în prezent sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia, ce include ca zonă 
de jurisdicție județele Alba și Mureș. Ambele instituții bisericești coordonează pe lângă 
activitatea lor pastorală activități și instituții de învățământ religios și de asistență socială.  

Pluralismul confesional al zonei, specific de altfel Transilvaniei, sursă de conflicte în 
trecut, este în zilele noastre unul din atuurile sale, alături de diversitatea etnică și 
culturală. Multe din vechile lăcașe de cult au devenit obiective turistice de prim ordin, 
atrăgând anual mii de turiști. 

 
2.1.2 Contextul economic 

 
Industria 

Economia judeţului Alba este predominant orientată spre sectorul serviciilor şi al 
industriei, în special industria uşoară. Structura industriei judeţului Alba (în perioada 2004-
2006) din perspectiva ponderii ramurilor producţiei industriale este prezentată în tabelul de 
mai jos [in %]: 

 

Industria  2004 2005 2006 

Industria extractivă, din care:  2,8 2,4 2,7 

- extracția gazelor naturale  1,2 1,0 0,9 

- extracția și prepararea minereurilor metalifere  1,1 1,0 1,4 

- alte activități extractive  0,5 0,4 0,4 

Industria prelucrătoare, din care:  92 93,6 92,9 

- industria alimentara și a băuturilor  16,7 20,1 15,4 

- industria textilă  2,6 2,1 2,1 

- industria confecțiilor textile, de clanuri și piele  7,7 6,4 4,7 

- industria pielăriei și încălțămintei  11,4 7,7 5,4 

- industria de prelucrare a lemnului  26,8 32,6 44,3 

- industria celulozei, hârtiei și cartonului  1,1 0,2 0,6 

- edituri poligrafe  0,1 0,1 0,1 

- industria chimică  9,4 9,7 7,8 

- industria de prelucrare a maselor plastice  0,1 0,1 0,2 

- industria altor produse din minerale nemetalifere  5,4 4,1 3,1 

- industria metalurgică  2,3 2,2 2,2 
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Industria  2004 2005 2006 

- construcții metalice și produse de metal  1,0 0,8 0,9 

- industria de mașini și echipamente  2,8 2,8 2,2 

- industria mijloacelor de transport rutier  1,1 1,1 1,0 

- producția de mobilier și alte activități neclasificate  3,2 3,3 3,2 

- recuperarea deșeurilor  0,3 0,3 0,6 

Energie electrică, termică și gaze  5,2 4,0 4,4 

 
Ponderea subramurilor industriei în total ramură este prezentat în tabelul următor 

în funcţie de cifra de afaceri [în %]: 
 

Subramura industrială  2007 2008 

Industria de energie și apă  4,7 6,4 

Industrii orientate în principal către producția de bunuri 
intermediare (exclusiv energia, apa și industria de automobile)  

51,0 44,4 

Industria mijloacelor de transport rutier  3,6 3,6 

Industrii orientate in principal către producția de bunuri și 
echipamente (exlusiv industria de automobile)  

8,8 10,2 

 
Calitatea factorilor de mediu 

Organizarea și desfășurarea diferitelor activități economice pe teritoriul orașului 
genereaza presiuni asupra mediului legate de ocuparea terenurilor, modificarea peisajelor 
și a ecosistemelor, distrugerea spațiului natural, utilizarea nerațională a solului, 
supraconcentrarea activităților pe o zona foarte sensibilă și cu mare valoare ecologică, etc. 

În ultimele trei decenii s-a conștientizat faptul ca diversificarea, accelerarea, 
globalizarea și cronicizarea sunt trăsături dominante ale procesului de deteriorare a 
capitalului natural. Deteriorarea capitalului natural este un proces real, extrem de complex, 
de lungă durată și cu o evoluție strict dependentă de ritmul, formele și forțele dezvoltării 
sistemelor socio-economice. 

 
Zgomotul  

Zona municipiului Alba Iulia este caracterizată de poluarea sonoră tipică mediului 
urban, cea mai importantă sursă fiind traficul rutier, în special în timpul zilei. Valorile 
înregistrate pentru nivelul de zgomot echivalent s-au situat, în general, sub nivelul de 
zgomot admisibil, exceptând străzile de deservire și de legătură (>65 dB). Unele surse 
industriale, situate în apropierea zonelor rezidențiale, generează stări de disconfort fonic 
și se încearcă minimizarea zgomotului prin întreținerea și izolarea fonică a utilajelor. 

Zgomotul constituie unul dintre factorii perturbatori ai mediului, care influențează 
ambianța în care se desfășoară activitatea și viața omului. Este produs din surse naturale, 
dar mai ales antropice: mijloace de transport, utilaje, oameni etc. Determinările de zgomot 
în diverse puncte din municipiu (străzi, școli, parcuri, piețe, parcări auto, spații comerciale, 
autogară, zona feroviară, incinte industriale etc.) evidențiază expuneri deosebite ale 
populației la zgomot, în special în timpul zilei, generat în special de traficul pe șoselele 
aglomerate din interiorul localităților. Alte surse de zgomot în oraș sunt șantierele care în 
funcție de natura lor și de utilajele folosite pot crea disconfort fonic pe perioade variate de 
timp. S-au înregistrat depășiri ale limitelor admise de nivel de zgomot în 22,22 % din 
măsurători. Valorile medii de nivel de zgomot înregistrate (L echivalent), pe categorii de 
măsurători, au fost după cum urmează: 

o la limita zonelor funcționale  – 54,58 dB ; 
o interiorul zonelor funcționale – 58,3 dB ; 
o la bordura căilor rutiere – 62,56 Db. 
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Managementul deșeurilor 

Deșeurile municipale și asimilabile reprezintă totalitatea deșeurilor generate în 
mediul urban și în mediul rural din gospodării, instituții, unități comerciale și prestatoare 
de servicii (deșeuri menajere), deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi, parcuri, 
spații verzi, deșeuri din construcții și demolări, nămoluri de la epurarea apelor orășenești. 

Deșeurile reprezintă una din cele mai acute probleme legate de protecția mediului, din 
cauza cantităților mari generate și depozitării necontrolate a acestora.  
 
Poluarea cauzată de traficul rutier 

Activitatea omului, orientată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat 
întotdeauna starea factorilor de mediu. În trecut, intervenția omului în modificarea 
condițiilor de mediu era redusă și nu lăsa urme datorită capacității de regenerare a naturii. 
În ultimii ani, dezvoltarea explozivă a tuturor activităților umane, intervenția omului a 
depășit pragurile limită de regenerare a naturii, ducând la poluarea, chiar degradarea 
ireversibilă, a factorilor de mediu și punând în pericol însăși viața și umanitatea. Depășirea 
limitelor admisibile ale poluării a generat îngrijorări și a condus la determinarea impactului 
pe care diferitele activități umane le are asupra mediului. 

O sursa importantă de poluare a aerului o constituie mijloacele de transport. În 
aceasta categorie intră: autovehiculele rutiere, transpotul în comun, etc. Cea mai mare 
pondere de gaze ce poluează aerul provine însă de la autovehicule, datorită în primul 
rând, numărului foarte mare al acestora. Cum majoritatea autovehiculelor sunt 
concentrate în zona urbană se poate înțelege rolul lor deosebit de important în poluarea 
orașului. Indiferent de tipul motorului autovehiculele poluează aerul cu oxizi de carbon 
și de azot, hidrocarburi nearse, oxizi de sulf, aldehide, plumb, azbest, funingine etc. 

În ultimii 30 de ani s-au intensificat preocupările privind îmbunătățirea calității 
aerului prin diminuarea poluării produse de motoarele autovehiculelor. În prezent 
vehiculele polueaza de 8-10 ori mai puțin decât cele care au existat în circulație acum 
30 de ani. Acest lucru s-a realizat optimizarea procedeului de ardere și prin utilizarea 
dispozitivelor antipoluante.  

Poluarea aerului realizată de autovehicule prezintă două mari particularități: 
o în primul rând eliminarea se face foarte aproape de sol, fapt care duce la 

realizarea unor concentrații ridicate la înălțimi foarte mici, chiar pentru 
gazele cu densitate mică și mare capacitate de difuziune în atmosferă; 

o în al doilea rând emisiile se fac pe întreaga suprafață a localității, 
diferențele de concentrații depinzând de intensitatea traficului și 
posibilitățile de ventilație a străzilor (compoziția spațial-volumetrică 
urbană) ca substanțe care realizează poluarea aerului, formate dintr-un 
număr foarte mare (sute) de substanțe, pe primul rând se situează gazele 
de eșapament. Volumul, natura, și concentrația poluanților emiși depind 
de tipul de autovehicul, de natura combustibilului și de condițiile tehnice 
de funcționare. Dintre aceste substanțe poluante sunt demne de amintit 
particulele în suspensie, dioxidul de sulf, plumbul, hidrocarburile 
poliaromatice, compușii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul și 
altele. 

Cea mai importantă sursa de CO2, din poluarea generală a atmosferei (60%), este 
produsă de gazele de eșapament. S-a estimat ca 80% din cantitatea de CO2 este produsă 
în primele 2 minute de funcționare a motorului  și reprezintă 11% din totalul gazelor de 
eșapament. 

Evoluția concentrațiilor pulberilor în suspensie (PM10), în perioada 2009–2013 
arată o îmbunătățire a calității aerului în anul 2013 față de anii anteriori. Conform 
datelor prezentate în raportul privind starea mediului în județul Alba Iulia, în anul 2013, 
calitatea aerului s-a îmbunătățit înregistrându-se doar o singură depășire a valorii limită 
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pentru poluantul PM10 la stațiile automate de monitorizare a calității aerului în județul 
Alba Iulia11. 

Poluarea cu dioxid de carbon produsă de aceste mijloace de transport este 
îngrijoratoare la care se adaugă poluarea fonică ce afectează, în mod direct, zonele 
rezidențiale din imediata vecinătate. 

 
2.2  Rețeaua stradală (infrastructura rutierea) 

Disfuncțiile existente la nivelul rețelei stradale a Municipiului Alba Iulia conduc la o 
diminuare a capacității de circulație a străzilor, ce compun rețeaua majoră de circulație, 
determinând-o a fi nefuncțională pe multe artere de circulație și implicit cu disfuncții în 
zonele de deservire, reducând astfel capacitatea acestora de a prelua fluxurile de trafic. 

În același studiu de circulație au fost emise propuneri de reorganizare a liniilor de 
transport public, în funcție de particularitățile fiecărui traseu. De asemenea se recomandă 
editarea/afișarea de hărți ale traseelor de transport public, precum și a unor panouri de 
informare amplasate atât în zonele mai aglomerate cât și în zonele de interes (proiect 
implementat). O altă recomandare, rezultată din acest studiu, se referă la realizarea de 
alveole pentru ca vehiculele de transport în comun sa nu îngreuneze restul traficului rutier, 
dar și pentru siguranța călătorilor (proiect implementat parțial). În anexa la Raportul 
„Programul de prioritizare a lucrărilor de reabilitare a rețelei stradale” din studiul de trafic, 
sunt prezentate fișe sintetice pentru străzile care necesită lucrari de modernizare și ale 
căror calificative ale capacității portante sunt ”rea și medie”. 

 
2.3  Transportul public 

  
Transportul rutier 

În ceea ce priveşte accesibilitatea între municipiul Alba Iulia şi reşedinţele de 
judeţ din România, se poate afirma faptul că, în ciuda poziţiei sale geografice centrale, 
Alba Iulia este accesibil doar într-o oră de parcurgere a distanței cu maşina faţă de o singură 
reşedinţă de județ: Sibiu. Mai puţin de două ore sunt necesare pentru a ajunge din Alba Iulia 
la Deva, Cluj Napoca şi Târgu Mureş, mai puţin de trei ore pentru a ajunge la Râmnicu 
Vâlcea, Zalău şi Târgu Jiu, iar cele mai multe ore (peste 8 ore) sunt necesare pentru a 
ajunge la Alba Iulia şi Constanţa. Pentru cele mai multe reşedinţe de judeţ, în număr de 13, 
sunt necesare între 3 şi maxim 4 ore pentru a ajunge de la Alba Iulia (Târgu Jiu, Reşiţa, 
Braşov, Miercurea Ciuc, Bistriţa, Piteşti, Arad, Timişoara, Sfântu Gheorghe, Oradea, Baia 
Mare, Slatina şi Satu Mare). Timpul mediu necesar de parcurgere a distanţei dintre Alba Iulia 
şi capitala României, Bucureşti, este de 5 ore. Referitor la accesibilitatea faţă de capitalele 
europene, cel mai mic timp necesar este pentru parcurgerea distanţei între Alba Iulia şi 
Budapesta (6,5 ore). Mai puţin de 10 ore sunt necesare de a ajunge de la Alba Iulia la 
Bratislava, Viena, Sofia, Skopje şi Chişinău. 

Capacitatea de circulație a străzilor este mult redusă de existența autovehiculelor 
parcate în lungul străzilor. Parcajele amenajate se dovedesc a fi insuficiente, staționarea 
autovehiculelor în lungul străzilor fiind prezentă atât în zonele rezidențiale, căt și în cele 
comerciale. 

 
Transportul urban la municipiul Alba Iulia 

Unul dintre modurile de evaluare a eficienței transportului urban este gradul/nivelul 
de acces fizic al populației: la locuri de muncă, instituții de învățământ, servicii de sănătate, 
oportunități, etc.  

                                                      

 

 

11 pag 80 din raportul mediu 
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Politicile publice susținute de investițiile în sistemul de transport urban au avut ca 
rezultat de impact pozitiv plasarea municipiului Alba Iulia pe primul loc în România privind 
cel mai modern și eficient sistem de transport urban. Societatea de Transport Public din 
Alba Iulia (STP Alba Iulia) a fost premiată pentru ”Cel mai bun transport public de călători 
din România 2013” 

Principalele avantaje ale sistemului de transport public din Alba Iulia sunt: servicii 
publice integrate de transport călători în zona AIDA, utilizarea biocarburanților, panouri de 
afișaj în sistem de anunț vocal (în stații de autobuz), acces la carduri de mobilitate urbană 
ușor de utilizat pentru toți călătorii, accesibilitate ridicată pentru persoanele cu dizabilități, 
6 tipuri de abonamente, respectarea graficelor de circulaţie (datorită în special sistemului 
integrat de monitorizare a traficului pe toate traseele), posibilităţi diverse de plată a 
biletului (bilet clasic, ticketing electronic, bilet plătit prin SMS12), valabilitatea biletului 
timp de o oră, vehicule pentru transportul pasagerilor moderne şi cu un grad ridicat de 
confort, etc. 

La nivelul unităţii administrativ-teritoriale Alba Iulia există 98 de staţii de autobuz, 
dintre care 63,3% sunt în municipiul Alba Iulia (62 staţii de autobuz), urmat de Oarda 
(10,2%), Bărăbanţi (9,2%) şi Pâclişa (7,1%), la polul opus fiind Partoş (4,1%) şi Miceşti (6,1%). 
Pentru municipiul Alba Iulia, autorităţile locale au identificat 9 locaţii în care sunt necesare 
staţii de autobuz (cartier Recea, Str. Izvorului, Str. Nicolae Grigorescu, Str. Mărăşeşti, Str. 
Bucureşti).  

În plus, există un sistem de transport public intercomunitar modern şi eficient la 
nivelul zonei AIDA. Menționăm faptul că în momentul de față acest sistem integrat și modern 
de transport public are capacitatea de a deservi doar o parte din localitățile din zona AIDA, 
fiind necesar în viitor extinderea acestuia la nivelul tuturor localităților.  

În vederea identificării cât mai precise a zonelor în funcție de fiabilitatea și 
vulnerabilitatea rețelelor de transport urban13 este nevoie de o analiză detaliată bazată pe 
indicatori și metode matematice potrivite. Este necesară o radiografie a municipiului Alba 
Iulia și a zonei AIDA prin prisma valorilor indicelui de accesibilitate (indice complex ce ia în 
considerare populația, ofertele de muncă, timpul de călătorie la locul de muncă, densitatea 
drumurilor, etc.). În momentul de față nu există suficiente date și informații pentru a se 
elabora modelele necesare. În vederea identificării celor mai bune direcții de extinderea 
sau creștere a mobilității urbane la nivelul municipiului Alba Iulia și zona AIDA este nevoie 
de elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă14, pe lângă analize specifice (de 
pildă, cea amintită anterior).  

În urma observației și analizei realității din teritoriu la nivelul municipiului Alba Iulia, 
în vederea dezvoltării teritoriale armonioase și a creșterii mobilității și accesibilității, se 
recomandă acordarea unei atenții deosebite dezvoltării municipiului pe modelul a 3 inele 
concentrice. Astfel, în unele zone sunt necesare lucrări de extindere, reabilitare sau 
modernizare a infrastructurii de transport, scopul principal fiind o accesibilitate ridicată pe 
traseul complet a celor 3 inele concentrice. Menționăm faptul că într-o pondere ridicată 
traseul pe aceste inele concentrice este pus în evidență de artere rutiere principale, cum 

                                                      

 

 

12 Alba Iulia este primul oraș din țară în care s-a introdus posibilitatea plății prin SMS a biletului, precum și valabilitatea timp 
de o oră a acestuia   
13 Este utilă o analiză a fiabilității rețelei de transport pornind de la: fiabilitatea în raport cu conectivitatea rețelei, 
fiabilitatea în raport cu durata călătoriei, fiabilitatea în raport cu capacitatea arcelor. În ceea ce privește vulnerabilitatea 
rețelei de transport aceasta poate fi analizată prin prisma a două aspecte importante: vulnerabilitatea în raport cu costul de 
deplasare și vulnerabilitatea în raport cu accesibilitatea (ex. în raport cu indicele de accesibilitate). Exemple de metodele 
matematice de calcul a acestor indicatori pot fi consultate accesând articolul ”Vulnerabilitatea rețelelor de transport din 
marile aglomerări urbane” elaborat de Eugen Roșca și Florin Ruscă, Universitatea ”Politehnica” din București, 
http://www.agir.ro/buletine/509.pdf   
14 Informații detaliate cu privire la conceptul ”Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Planificare pentru Oameni” 
(http://www.mobilityplans.eu/docs/file/SUMP_Brochure_web_RO.pdf) pot fi obținute de pe website-ul oficial Sustainable 
Urban Mobility Plans, Comisia Europeană, http://www.mobilityplans.eu/   
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sunt bulevardele, însă există porțiuni de drum care nu asigură continuitate sau prezintă o 
stare tehnică precară. Reamintim un aspect foarte important: Axe de transport bine definite 
zone bine deservite. În același timp, dispunerea arterelor de circulație, facilitând și 
accesibilitatea diferitelor teritorii, este unui dintre factorii care structurează extinderea 
spațială. 

o Inelul concentric 1: - are în centru Cetatea Alba Carolina; 
- Traseul rutier ce definește primul cerc concentric este: Primăria 

Municipiului Alba Iulia - Calea Moților - Bulevardul Horea - Hotel Cetate - 
Bulevardul 1 Decembrie 1918 - Casa de Cultură a Sindicatelor - Bulevardul 
Încoronării - Strada Octavian Goga - Strada Decebal - Calea Moților; 

- Toate aceste artere rutiere prezintă o stare tehnică a drumurilor foarte 
bună. 

o Inelul concentric 2: 
- Traseul rutier: Alba Mall - Bulevardul Tudor Vladimirescu - Bulevardul 

Republicii - Supermarket DEDEMAN - Stadion - Bulevardul Revoluției 1989 
- Piața Cetate - Liceul Militar - Spitalul Județean de Urgență Alba - 
Supermarket LIDL (la intersecția Bulevardului Revoluției 1989 cu Strada 
Lalelelor) - legătura între Strada Lalelelor și Strada Brândușei - Strada 
Recea (cartierul rezidențial Recea) - Strada Izvorului - legătura între 
Strada Izvorului și Strada Viilor (Fabrica de porțelan APULUM) - Strada 
Viilor - Bulevardul Ferdinand I - Piața I.C. Brătianu - Bulevardul Tudor 
Vladimirescu - Alba Mall; 

- Se recomandă extinderea și dezvoltarea unei artere rutiere principale 
care face legătura de la intersecția Bulevardului Revoluției 1989 cu 
Strada Lalelelor până la intersecția Străzii Viilor cu Bulevardul 
Ferdinand I. În această zonă există două cartiere rezidențiale (cartierul 
Recea și cartierul din Zona Dinamita) și Fabrica de porțelan APULUM. Se 
consideră foarte necesara asigurarea și creșterea accesibilității pe 
sectorul amintit anterior, acesta întregind arterele rutiere majore ce 
definesc a doua zonă concentrică a municipiului. Cu excepția aspectelor 
privind necesitatea unor intervenții în zona amintită anterior, toate 
celelalte artere rutiere principale (bulevarde) prezintă o stare tehnică 
foarte bună. 

o Inelul concentric 3: 
- Traseul rutier: Șoseaua de Centură Alba Iulia - legătura între Șoseaua de 

Centură Alba Iulia și Cartierul Bărăbanț - legătura dintre Cartierul 
Bărăbanț și Cartierul Orizont - intersecția cu Strada Zlatnei - legătura care 
traversează partea de vest a municipiului Alba Iulia - intersecția cu Strada 
Brândușei și legătura cu Șoseaua de Centură Alba Iulia; 

- În afară de Șoseaua de Centură Alba Iulia care asigură o continuitate, 
dar care în schimb prezintă o stare tehnică ce necesită pe anumite 
porțiuni lucrări de modernizare, celelalte legături rutiere majore ce 
definesc al 3-lea inel concentric ar trebui create. O prioritate trebuie 
să o reprezinte arterele rutiere majore care asigură accesibilitate în și 
spre cartierul Bărăbanț și Orizont.  

Deși particularitățile reliefului nu permit o extindere spațială ridicată a municipiului 
Alba Iulia spre vest, se consideră necesară existența unui drum de legătură, în direcție 
longitudinală.  

În vederea creșterii mobilității și accesibilității este nevoie de o extindere și o 
organizare mai eficientă a rețelei stradale, în special în noile cartiere rezidențiale. De 
pildă, la nivelul României, în ultimul deceniu suprafața intravilanului aproape s-a dublat (cu 
+80%), în schimb rețeaua stradală nu a crescut cu nici jumătate.  

Pentru creşterea accesibilităţii şi mobilităţii în interiorul municipiului este nevoie 
de piste pentru biciclişti şi o încurajare a populaţiei în ceea ce priveşte mersul pe 
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bicicletă. Pe lângă rolul bine ştiut în protejarea mediului înconjurător, construcţia de piste 
pentru bicicliști şi încurajarea populaţiei în utilizarea acesteia contribuie la creşterea 
economiei locale (ex. comerţul cu amănuntul), îmbunătăţeşte starea de sănătate şi 
productivitate a forţei de muncă, etc15. 
 
Transportul feroviar 

În urma unei analize se evidenţiază faptul că accesibilitatea pe căile ferate prezintă 
o imagine puternic distorsionată în contrast cu repartiţia geografică a localităţilor. 
Comparativ cu accesibilitatea pe drumuri rutiere, în care timpul maxim necesar de la Alba 
Iulia până la cea mai îndepărtată reşedinţă de judeţ este de 8,5 ore, accesibilitatea pe căi 
feroviare este redusă, dacă avem în vedere faptul că pentru jumătate din reşedinţele de 
judeţ din România este nevoie între 8 şi 16 ore de a ajunge de la Alba Iulia16. Utilizarea 
transportului feroviar de pasageri este favorabil pe zone limitate. Acest fapt se datorează 
atât conexiunilor slabe la reţeaua naţională de cale ferată, cât şi a unor probleme de natură 
tehnică. Un exemplu în acest sens este accesibilitatea redusă între Alba Iulia şi reşedinţe 
de judeţ situate pe distanţe relativ scurte şi cu accesibilitate rutieră bună (de pildă: 
Râmnicu Vâlcea, Piteşti, Satu Mare).  

Dacă luăm în considerare o durată de călătorie de maxim 5 ore cu trenul, doar 10 
reşedinţe de judeţ sunt accesibile din Alba Iulia. Este nevoie de aproximativ o oră de a 
ajunge de la Alba Iulia la Deva, de aproximativ două ore pentru a ajunge la Sibiu, Cluj 
Napoca şi Târgu Mureş, de 3 ore pentru a ajunge la Arad şi Braşov, de aproximativ 4 ore 
pentru a ajunge la Ploieşti şi Târgu Jiu şi puţin sub 5 ore pentru a ajunge la Timişoara şi 
Sfântu Gheorghe. 
 
Transportul aerian 

Având în vedere faptul că Alba Iulia nu are aeroport, cel mai apropiat aeroport este 
cel din Sibiu (o oră), urmat de cele din Cluj Napoca şi Târgu Mureş (maxim două ore) şi apoi 
de cele din Arad şi Timişoara (aproximativ 3,5 ore). Zborurile interne care pot facilita 
accesibilitatea între municipiului Alba Iulia şi alte centre urbane din România sunt puţine, 
având în vedere că cele mai mute au plecare/destinație Bucureşti.  

Analiza accesibilităţii aeriene a municipiului Alba Iulia indică o conexiune favorabilă 
prin vestul ţării cu unele dintre cele mai importante centre urbane din Europa Centrală 
(Frankfurt, Munchen, Viena, etc.), la o distanţă parcursă în 3-4 ore. În schimb, pentru 
accesibilitatea spre marile capitale din vestul şi nordul Europei este nevoie de un timp 
dublu17.  

Favorizat de poziţia geografică faţă de aeroportul din Cluj Napoca (al doilea din ţară, 
după Henri Coandă, la numărul de conexiuni aeriene asigurate) şi cel din Sibiu (care a 
înregistrat o dezvoltare considerabilă în ultimii ani), se poate afirma faptul că 
accesibilitatea aeriană pentru municipiul Alba Iulia este una bună, având în vedere lipsa 
unui aeroport în oraş şi dimensiunile acestuia. 
 
 
 
 
 

                                                      

 

 

15 Articolul „Four reasons US business leaders want to import Danish-style cycling”,  
http://www.theguardian.com/sustainable-business/reasons-business-leaders-danish-style-cycling   
16 Pentru estimarea timpului necesar pentru parcurgerea distanţelor pe căi ferate de la Alba Iulia la reşedinţele de judeţ din 
România s-a folosit aplicaţia online a Companiei Naţionale de Căi Ferate (CFR SA), www.cfr.ro/   
17 Estimările de timp se referă doar la timpul efectiv de călătorie   
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Transportul auto 

 
În municipiul Alba Iulia traficul rutier se desfășoară greoi din cauze multiple, printre 

care cele mai importante fiind subdimensionarea arterelor de circulație în raport cu numărul 
crescut de vehicule și numărul insuficient de locuri de parcare amenajate. În urma 
observațiilor efectuate s-a constatat că între dinamica traficului în municipiu și gradul de 
ocupare a parcărilor existente, există o corelare în perioada octombrie-aprilie. 

 

 
În perioada estivală (mai-septembrie) numărul utilizatorilor, în trafic, crește datorat, 

în special, vizitatorilor. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 8: Frecvența utilizării autorurismelor de către vizitatori, în anul
2015

Figura 7: Frecvența utilizării autoturismelor din municipiul Alba Iulia, în 
anul 2015
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2.4  Transportul de mărfuri 
Traficul de mărfuri, în prezent se realizează prin intermediul: 

o Transportului rutier; 
o Transportului pe cale ferată. 

Aceste două componente folosesc resurse subdimensionate generatoare de disfuncții 
în domenii ca: economie, administrație, transport, turism și mobilitate. 

Principalii actori care desfășoară activități generatoare de trafic (la nivelul județului 
Alba)18, asupra arterelor principale din oraș dar și care tranzitează municipiul Alba Iulia, 
sunt: 

o Industria de prelucrare a lemnului și producere a mobilei: Holzindustrie, 
Kronospan, Stratusmob, Montana, Savini Due, Ciatti Sebeș (primele două 
firme realizând și cele mai mari investiții în industrie în ultimii ani); 

o Industria confecțiilor textile și încălțămintei: Rekord, Arieșul Conf, Ciserom, 
Galway, Lenjerie Werk 83; 

o Industria construcțiilor de mașini: Uzina Mecanică Cugir, Star Transmission, 
Bosch Rexroth, IAMU; 

o Industria betonului și a produselor din beton pentru construcții: Prebet, Elis 
Pavaje, Florea Grup; 

o Industria metalurgică: Saturn, Metalurgica Transilvana; 
o Industria chimică: GHCL UPSOM Romania; 
o Industria porțelanului: Apulum, IPEC; 
o Industria hârtiei și cartonului: Pehart TEC; 
o Extracția minereurilor neferoase, a sării și a materialelor și rocilor de 

construcție: Cuprumin; 
o Industria alimentară și a băuturilor: Transavia, Elit, Albalact, Jidvei, Alpin 

Lux, Prefera Foods, Transeuro. 
 

Principalii actori care desfășoară activități generatoare de trafic (la nivelul 
municipiului Alba Iulia), asupra arterelor principale din oraș, sunt: 

o Alba Mall; 
o Antel; 
o Apulum Porțelan; 
o Dedeman; 
o LIDL; 
o Pema Electrotehnic; 
o Penny Market; 
o Profi; 
o Satrotec; 
o Tomibar; 
o VCST Automovite Production ALBA. 

 
2.5 . Mijloace alternative de mobilitate 

Mobilitatea nu înseamnă doar dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de 
transport, ci se referă în special la depășirea barierelor de mișcare în plan social, 
economic, politic și fizic. În urmă cu două decenii, conceptul de mobilitate era înțeles ca 
”volumul de persoane și de mărfuri din societate care se deplasează dintr-o locație în alta” 

                                                      

 

 

18 Profilul Județului ALBA - Oportunități de dezvoltare și afaceri (Twinning Follow Up EP017 Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Centru I Ministerul Federal pentru Economie şi Tehnologie) 
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(Hart și, Nijkamp, 1994)19. La scurt timp, acesta a fost redefinit, prin conceptul de 
mobilitate sustenabilă înţelegându-se ”mobilitatea în concordanță cu principiile și 
cerințele dezvoltării sustenabile” (Høyer20, 1999). Obiectivele unei mobilități sustenabile 
77 sunt: calitate înaltă a serviciilor, mediu urban și rural cât mai atractiv, accesibilitate 
pentru toți, siguranță și securitate, reducerea poluării aerului și a noxelor, reducerea 
efectelor de seră și a consumurilor energetice, costuri mai eficiente și mai reduse pentru 
călători și mărfuri. 

În ceea ce privește conceptul de accesibilitate este important să precizăm faptul că 
”diferite modalități de măsurare a accesibilității oferă adesea abordări diferite ale 
accesibilității” (Makri & Folkesson, 1999)21. În accepțiunea cea mai largă, accesibilitatea (în 
special a transportului) este definită și de un ”potențial de oportunități de interacțiune”2279 
(Hansen, 1999). Îmbunătățirea accesibilității aduce numeroase beneficii atât 
persoanelor cât și societății. Printre cele mai importante beneficii ale accesibilității 
amintim: mai mare independență, o mai bună calitate a vieții, reducerea poluării, o mai 
mare economie la cheltuieli, economie de energie, o mai bună sănătate, o mai bună 
incluziune social, un ”capital social” sporit. 

 
Piste pentru bicicliști 

Muncipiul Alba Iulia dispune de un sistem integrat de piste pentru biciclete, închirieri 
de biciclete, fiind utilizată partea carosabilă sau trotuarul – cale de rulare, prin sistemul 
I’Velo23 
 
Mobilitatea populației în cadrul municipiului Alba Iulia 

O direcţie importantă în îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii locuitorilor 
municipiului Alba Iulia este identificarea şi implementarea de proiecte integrate ce au la 
bază dezvoltarea unei infrastructuri conective.  

Un aspect important al pieței muncii este mobilitatea teritorială a forței de muncă, 
iar unul din factorii care determină mobilitatea forței de muncă este dispersia teritorială a 
locurilor de muncă. Acest aspect este în strânsă conexiune și cu fenomenul ,,navetismului” 
În prezent, o pondere ridicată la nivelul arealului AIDA o deține populația ocupată cu locul 
de muncă în altă localitate decât cea de domiciliu (21%). In cadrul municipiilor Alba Iulia și 
Sebeș rata populației ocupate având locul de muncă într-o localitate diferită de cea de 
domiciliu este de aproximativ 13%. Peste 9 000 de persoane navetează spre localități din 
județul Alba, iar 1 750 persoane au locul de muncă în localități din alte județe. În total, 
circa 11 mii persoane la nivelul arealului AIDA se deplasează zilnic spre și dinspre localitățile 
în care își au locul de muncă, ceea ce implică o intensificare suplimentară a traficului rutier, 
în special în zona localităților urbane. 

                                                      

 

 

19KG Høyer ,1999, Sustainable mobility, Ph.d Thesis, în 
http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf   
20KG Høyer ,1999, Sustainable mobility, Ph.d Thesis, în 
http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf   
21Makrí, M. and Folkesson, C., 1999, ”Accessibility Measures for Analyses of Land Use and Traveling with Geographical 
Information Systems”, Proceedings of 2nd KFB-Research Conference, Lund Institute of Technology, Suedia, 
www.tft.lth.se/kfbkonf/4Makrifolkesson.pdf   
22Bruce E. Hansen, 1999, ”Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference”, Journal of 
Econometrics, volumul93, http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/joe_99.pdf   
23 “I’Velo”, un proiect al Asociatiei Green Revolution, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, anunta finalizarea sezonului 2014. 
Multumirile merg catre cele aproape 180.000 de mii de utilizatori, care au ales bicicletele I’Velo ca mijloc de transport sau 
de recreere pe parcursul intregului an 2014, dar si catre autoritatile, partenerii si sponsorii care au sprijinit proiectul. Numarul 
mare de utilizatori si implicarea acestora in actiunile organizate in cadrul proiectului demonstreaza interesul lor de a se reuni 
intr-o adevarata comunitate a biciclistilor 
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Majoritatea salariaților din Alba Iulia lucrează în sectorul terțiar al economiei24. 
Activitățile de comerț și activitățile hoteliere atrag circa 18% din totalul persoanelor 
salariate din municipiul Alba Iulia. În administrația publică lucrează 13,1% din forța de 
muncă salariată din Alba Iulia, iar în sectorul transporturilor și telecomunicațiilor 7,3% din 
totalul salariaților. Învățământul și sănătatea dețin fiecare câte 6-7% din totalul populației 
salariate atât la nivelul Alba Iuliei.  

 
În aprilie 2015 la solicitarea proiectantului25 s-au pus la dispoziția acestuia, de la 

instituțiile locale date statistice pe baza cărora s-au emis concluzii privind mobilitatea 
populației. În analiza situației existente s-au luat în considerare: 
 

A. forța de muncă, cu domiciliul în municipiul Alba Iulia respectiv cu domiciliu în alte 
localități, a marilor angajatori din municipiul Alba Iulia. 

 
Conform datelor statistice primite de la ITM județul Alba Iulia rezultă că densitatea 

populației este mare în zona Cetate. De altfel în Planul Urbanistic General al municipiului 
Alba Iulia această zona sunt cuprinse în unitățile teritoriale de referință L1, L2 și L3 
specifice zonelor cu funcțiunea de locuințe colective și individuale. 

În cadrul diagnozei, privind mobilitatea populației, ce reprezintă forța de muncă în 
cadrul municipiului Alba Iulia, s-a identificat, ca informație statistică comparată, că 
anumite străzi, datorită prospectului stradal subdimensionat, nu pot asigură, în condiții 
normale/timp și siguranță în trafic, accesibilitate la unitățile industriale și/sau de producție 
din oraș. Majoritatea populației, în proporție de 7,68% din numărul total de locuitori (ce 
sunt angajați la unități înregistrate în cadrul municipiului Alba Iulia) locuiesc pe străzile: 
strada Tulnicului, Vânătorilor, bulevardul Revoluției din 1989, strada Luceafărului, strada 
George Barițiu, strada Iancu de Hunedoara, strada Energiei, strada Toporașilor, stada Ștefan 
cel Mare, Strada Cloșca, strada Arnsberg, bulevardul Transilvaniei, strada Vasile Goldiș, 
strada Gladiolelor, strada Bucovinei, strada Tudor Vladimirescu, strada Henri Coanda și 
strada Nicolae Titulescu. 

 
B. Numărul de elevi care locuiesc în municipiul Alba Iulia respectiv numărul de elevi 

care locuiesc în alte localități și învață în instituțiile de învățământ din municipiul 
Alba Iulia. Conform Inspectoratul Școlar Județean Alba26, la nivelul municipiului Alba 
Iulia, în anul 2015, situația se prezintă astfel: 

 

Nr. Crt. Tipul unității de învățământ 
Nr. unităților de 

învățământ 

1 GRADINITE 11 

2 ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE 4 

3 ȘCOLI SPECIALE 1 

4 COLEGII ȘI LICEE 8 

5 SCOLI POSTLICEALE 2 

6 UNIVERSITATI 2 

TOTAL 28 

                                                      

 

 

24 Sectorul terțiar denumit și sectorul serviciilor cuprinde toate activitățile de producție a bunurilor intangibile   
25 Elaboratorul Planului de Mobilitate Urbană 
26 Adresă emisă de către Inspectoratul Județean Alba, cu nr. de înregistrare 2745 din 09.05.2016 
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Aceste date statistice sunt determinate în mod special de evoluțiile demografice, în 
mod particular evoluția ratei natalității la nivelul municipiului. 

În baza adresei emisă de către Inspectoratul Județean Alba, cu numarul de 
înregistrare 2745 din 09.05.2016, s-au precizat și exprimat în cifre numărul de elevi care 
locuiesc în Alba Iulia (7965 de elevi înscriși în anul școlar 2015-2016) respectiv numărul de 
elevi care locuiesc în alte localități (2421 de elevi înscriși în anul școlar 2015-2016) și învață 
la unul din cele 281 unități de învățământ. 

 
Concluzie  

  Diagnoza, în cazul utilizării infrastructurii rutiere ce se transpune la nivelul 
mobilității în cadrul orașului, prezintă o disfuncție privind capacitatea redusă pe care 
rețeaua stradală o poate asigură ca suport privind accesul la serviciile de învățământ. 

Prin suprapunerea datelor statistice privind forța de muncă și numărul de elevi 
(considerați principalii indicatori de măsură a mobilității la nivelul orașului) au rezultat 
următoarele: 

o străzile de importanță zonală (cele care permit accesul în oraș, în contextul 
menționat mai sus) sunt: Bulevardul Ferdinand I, Șoseaua de Centură, și Calea 
Moților; 

o străzile de importanță locală (cele ce permit conectivitatea spațială la nivelul 
orașului) sunt (în ordinea procentului aferent densității populației): Bulevardul 
Încoronării, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Revoluției 1989, strada 
Cloșca, strada Vasile Goldiș și Bulevardul Republicii; 

o Numărul cel mai mare de populație, care nu locuiește în oraș vin din direcția 
localității Zlatna-Șard-Ighiu (dinspre nord-vest) și utilizează preponderent 
zona de sud-vest a localității, urmată de populația care vine dinspre 
localitatea Sebeș și care utilizează de asemenea zona de sud-vest; 

o densitatea cea mai mare de locuitori este identificată în zona de vest și      
nord-vest ceea ce subliniază faptul ca orașul are tendință de dezvoltare 
spațială către această zonă; 

o 9% (adică 15223 persoane apte de muncă) din numărul total al forței de muncă 
(la nivelul județului Alba)27 locuiesc în alte localități, din județ și lucrează în 
municipiul Alba Iulia. Aproximativ 50% (adică 7451 de perosne apte de muncă) 
din cei 9% reprezintă populația ce locuiește în alte localități (din județul Alba) 
și lucrează în municipiul Alba Iulia (figura reprezentată mai jos).  
 

                                                      

 

 

27 Documentul - Prioritizarea Proiectelor pentru perioada 2014-2020, la nivelul municipiului Alba Iulia 
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Figura nr. 20 – UAT-urile Zlatna, Meteș, Ighiu, Galda de Jos, Sîntimbru și Ciugud contribuie, 
prin forța de muncă, la creșterea numărului de utilizatori, la nivelul municipiului Alba Iulia, 

în zilele lucătoare (de luni până vineri) 

 
 

2.6  Managementul traficului 

 
Sistemul de parcări auto 

În prezent municipiul Alba Iulia nu dispune de un sistem integrat de parcări. Acestea 
sunt asigurate, la nivel local prin Administrația Domeniului Public, pentru rezidenți și în 
lungul arterelor de circulații pentru restul populației și implicit vizitatorilor. În acest sens, 
mai ales în perioada estivală (când valorile de trafic cresc) apar blocări datorate opririlor, 
staționarilor vehiculelor în zone neamenjate și interzise. În zona „centrală” a orașului 
această disfuncție este mai puțin vizibilă datorită parcărilor amenajate în zona Cetatea 
Bastionară Alba Carolina. În acest context, în prezent28, prin coroborarea datelor privind 
transportul urban, feroviar și cel auto s-a constatat că „aglomerarea” urbană este dată de 
fenomenul de „tranzit” dar și al vizitatorilor. 
 
Spații publice, spații verzi și spații de agrement 

Conform OUG 114/2007 (pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind 
protecția mediului), autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura, din 
terenul intravilan, o suprafață plantată de minimum 26 mp/locuitor. Situația existentă 
indică o suprafață de spațiu verde de 303,46 ha, ceea de reprezintă un procent de 
aproximativ 7,68% din suprafața totală aflată în intravilan, iar această cifră dacă este 
raportată la numărul 74213 de locuitori, rezultă că suprafața de spațiu verde este de 41 
mp/locuitor. 
 
 

                                                      

 

 

28 La data elaborării prezentului document, Autostrada Sebeș-Turda, nu este dată în folosință. După darea în folosință a 
acestei artere de circulație, valorile de trafic cu caracter de ”tranzit”, la nivelul tramei stradale din municipiul Alba Iulia, se 
vor diminua. 
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Parcul auto în cadrul municipiului Alba Iulia 

La nivelul municipiului Alba Iulia sunt înregistrate un număr de 30 425 de vehicule 
din care 26 642 sunt vehicule ce utilizează trama stradală a municipiului Alba Iulia și emit 
gaze CO2, astfel: 

 

NR. 
CRT. 

TIP NR. 

1 autoturisme 19 367 

2 autobuze, autocare, microbuze 13 

3 motociclete, motorete și scutere 739 

4 biciclete și tricicluri cu motor 124 

5 tractoare 114 

6 autovehicule de până la 12 tone inclusiv 908 

7 atasuri 12 

8 motorete cu cap. cil. sub 100 cmc  32 

9 vehicule înregistrate - cu capacitate cilindrică 59 

10 vehicule înregistrate - fără capacitate cilindrică 12 

11 motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu cap. cil. peste 1600 cm 3 

12 autovehicule cu 2 axe 32 

13 autovehicule cu 3  axe 11 

14 autovehicule cu 4 axe 2 

15 remorci, semiremorci si rulote 1 020 

16 bărci cu motor 6 

17 nave de sport și agrement -șalupe 3 

18 autostivuitor 1 

TOTAL VEHICULE PERSOANE FIZICE 22 458 

 

NR. 
CRT. 

TIP NR. 

1 autoturisme 3 728 

2 autobuze, autocare, microbuze 249 

3 motociclete, motorete și scutere 110 

4 biciclete și tricicluri cu motor 2 

5 tractoare 72 

6 autovehicule de până la 12 tone inclusiv 2 013 

7 vehicule înregistrate - cu capacitate cilindrică 127 

8 vehicule înregistrate - fără capacitate cilindrică 25 

9 motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu cap. cil. peste 1600 cm 1 

10 autovehicule cu 2 axe 540 

11 autovehicule cu 3  axe 198 

12 autovehicule cu 4 axe 120 

13 autovehicule cu 2+2 axe 1 
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NR. 
CRT. 

TIP NR. 

14 remorci, semiremorci și rulote 744 

15 bărci cu motor 2 

16 nave de sport și agrement - șalupe 1 

17 autoexcavator 3 

18 autostivuitor 4 

19 buldozer pe pneuri 3 

20 combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 1 

21 compactor autopropulsat 2 

22 excavator cu rotor pentru săpat santuri 2 

23 excavator pe pneuri 6 

24 încărcător cu o cupă pe pneuri 8 

25 mașină autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor 2 

26 tractor pe pneuri 2 

27 utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor 1 

TOTAL VEHICULE PERSOANE JURIDICE 7 967 

 
 

TOTAL VEHICULE ÎNMATRICULATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 30 425 

TOTAL VEHICULE ÎNMATRICULATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA CE 
UTILIZEAZĂ TRAMA STRADALĂ ȘI EMIT GAZE CO2 

26 642 

Total vehicule, la nivelul municipiului Alba Iulia, cu masa mai mică de 3,5 tone 23 980 

Total vehicule, la nivelul municipiului Alba Iulia, cu masa mai mare de 3,5 tone 2 662 

 
Conform datelor statistice primite de la Societatea de Transport Public S.A. Alba 

Iulia (conform adresei nr. 912 din 05.05.2016) rezultă că numărul vehiculelor din parcul auto 
răspunde cerințelor solicitate de către utilizatori dar valorile de emisii CO2 g/km cresc 
exponențial în raport cu durata de utilizare a vehiculelor (în special la orele de vârf privind 
numărul de utilizatori), contribuind astfel la creșterea emisiilor de dioxid de carbon și a 
gazelor cu efect de sera: 

 

Nr. 
Crt. 

Tip 
autobuz/microbuz 

Nr. 
buc. 

Capacitatea 
cilindrică, 

cmc 

Emisii de CO2 g/km 
(estimare realizată 
pentrui cunsum în 

litri/100 km) x 26,5 = 
Emisii CO2 g/km  

TOTAL emisii 
de CO2 g/km  

1 AUTOBUZ M3 33 6871 1161 38313 

2 AUTOBUZ M3 6 4580 763 4578 

3 AUTOBUZ M3 3 7685 1060 3180 

4 AUTOBUZ M3 3 11116 1204 3612 

5 AUTOBUZ M3 6 2800 394 2364 

6 AUTOBUZ M3 4 2998 398 1592 

TOTAL 55  53639 
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 La aceste date se adaugă transportul în comun privat, care în intervalul 6-10 și        
16-18, de luni până vineri, asigură pentru marii angajatori din cadrul orașului Alba Iulia 
transportul angajaților. 

Un alt transport în comun îl reprezintă taximetrele, conform Regulamentului privind 
organizarea și executarea servicului public de transport persoane în regim de taxi, la nivelul 
municipiului Alba Iulia, în noiembrie 2015 s-au emis 256 de autorizații. Acest regulament 
stabilește, printre altele, modul de utilizare a tramei stradale și stațiile taxi sub formă 
organizată, la nivelul orașului, astfel stațiile taxi sunt amplasate pe: 

o Strada Mihai Viteazu, în dreptul imobilului nr. 4 și 6, pentru 3+2 locuri; 
o Strada Calea Moților, în dreptul magazinului Unirea, pentru 7 locuri; 
o Strada Tudor Vladimirescu, pentru 12 locuri; 
o Ampoi I, pentru 101 locuri; 
o Bd. Republicii – Ampoi III, în dreptul blocului 116, pentru 5 locuri; 
o Bd. Republicii, în dreptul cantinei Ardealul și vis a vis, pentru 6+4 locuri; 
o Stadion Cetate, pentru 6+3 locuri; 
o Bd. Revoluției din 1989, în dreptul Spitalului Județean, pentru 7 locuri; 
o Bd. Transilvania, în dreptul cinematografului Dacia, pentru 6 locuri; 
o Bd. 1 Decembrie 1918, pentru 12 locuri; 
o Strada Nicolae Iorga (Unirii), în apropierea hotelului Cetate, pentru 12 locuri; 
o Gară, pentru 22 locuri; 
o Piața Iuliu Maniu, pentru 28 locuri; 
o Bd. Revoluției din 1989 (piața Cetate), pentru 9 locuri. 

 
În baza celor menționate mai sus, pentru activitatea de taximetrie, în cadrul orașului 

sunt prevăzute 14 stații taxi și un total de 140 de locuri pentru 256 de autoturisme ce 
funcționează în regim de taxi. Pentru un etalon de 50 de autoturisme care circulă simultan 
raportat la numărul mediu de utilizatori, rezultă un deficit de locuri de staționare pentru 
această activitate de 75 de locuri. 

 
O centralizare a numărului de vehicule, la nivelul orașului, coroborat cu cantitatea 

de emisii de CO2, un scenariu pesimist, arată că la ore de vărf cand sunt înregistrate valori 
maxime de trafic auto cantitatea de gaze CO2 (doar pentru vehiculele din parcul auto al 
STP) este de 53 639 g/km.  
 

2.7  Zone cu nivel ridicat de complexitate 
Configurația rețelei nu poate prelua mulțumitor valorile de trafic de la orele de vârf, 

motiv pentru care în anumite intersecții se formează temporar blocaje. Capacitățile reduse 
ale străzilor devin astfel premiza accentuării fenomenelor de congestie. În acest context, 
se impun măsuri pentru creșterea capacității prin: 

o interzicerea staționarii în lungul arterelor principale din oraș; 
o lărgirea sau introducerea de străzi cu sens unic. 

Sunt de asemenea încă numeroase străzi nemodernizate, cu infrastructură învechită 
(străzi pietruite sau chiar de pământ). În aceste condiții traficul se distribuie natural pe 
străzile adiacente, amplasate la periferia orașului, acestea din urmă preluând de asemenea 
traficul greu și pe cel de tranzit local. 

Capacitatea de circulație a acestor străzi este mult redusă de existența 
autovehiculelor parcate în lungul străzii. Parcajele amenajate se dovedesc a fi insuficiente, 
staționarea autovehiculelor în lungul străzilor fiind prezentă atât în zonele rezidențiale, căt 
și în cele comerciale. Străzi în această situație sunt: Bd. Revoluției din 1989, strada Cloșca, 
Bd. Ferdinand I, strada Vasile Goldiș, Calea Moților. 

Intersecțiile semaforizate funcționează cu program fix, în majoritatea cazurilor cu o 
structură a fazelor și o alocare a timpilor de verde care conduce la timpi de așteptare foarte 
mari. 
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Volumele de trafic cele mai importante s-au observat pe Calea Moților și pe Bd. 
Ferdinand I. Alte valori semnificative s-au remarcat pe celelalte artere principale din oraș, 
mai ales în zona de intersecție dintre Calea Moților și Bd. Republicii, Bd. Revoluției din 1989 
și Bd. Transilvaniei (în dreptul Spitalului Județean). Valori ale densității, foarte ridicate în 
comparație cu celelalte străzi din rețea, sunt detectate pe tronsoane ale străzilor: strada 
Cloșca, strada Vasile Goldiș, strada Gheorghe Șincai și strada Tudor Vladimirescu. 

Considerând numai potențialul turistic pe care municipiul Alba Iulia îl are datorită 
zonei istorice și este de așteptat ca zonele de dezvoltare propuse să se concretizeze în 
următorii ani, de aceea este nevoie de modernizarea  infrastructurii de transport rutiere, 
de creșterea capacității arterelor existente, atât prin interzicerea parcărilor în lungul 
străzilor principale, cât și prin lărgirea unor străzi de la 2 la 4 benzi. Vor trebui identificate 
noi spații pentru amenajarea de parking-uri, dar în același timp ar trebui descurajat 
transportul cu vehiculele individuale, accesul transportului periurban în zona central a 
orașului și încurajat transportul alternativ. În perspectiva creșterii valorilor de trafic în zona 
centrală se recomandă semaforizarea unor intersecții și sincronizarea instalațiilor pe axe de 
circulație. 
 

3. Evaluarea impactului actual al mobilității 
În cadrul evaluarii impactului mobilității asupra municipiului Alba Iulia s-a utilizat ca 

instrument de diagnoză – analiza S.W.O.T. pentru 7 domenii, cu scopul de a prezenta cât 
mai „fin” situației existentă. Aceste domenii sunt: 

- Administrație; 
- Cultură; 
- Demografie (calitatea vieții) 
- Economie (eficiență economică); 
- Mobilitate (accesibilitate, siguranță, transport); 
- Turism; 
- Mediu (impact asupra mediului). 

Analiza S.W.O.T. reprezintă o activitate de cercetare și identificare a punctelor tari, 
a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor specifice zonei studiate (zona de 
influență fiind stabilită de numărul total de navetiști și direcția spațială de deplasare) ce va 
fi utilizată ca instrument de formulare a strategiilor. 

Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, 
precum și identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza S.W.O.T. este aplicată în 
cadrul analizei teritoriului și este utilizată ca instrument pentru facilitarea planificării în 
cadrul administrației publice. 

Înainte de a începe o analiză S.W.O.T. este absolut necesară prezentarea unei 
descrieri a cadrului general, al situaței existente în cadrul unui context dat, unde toți 
participanții vor avea o „bază comună” de comunicare și relaționare în cadrul structurii 
urbane. 

Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, de 
cele mai multe ori, persoanele active de la nivelul comunității dispun de o informare 
asimetrică și au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. 

Tehnica S.W.O.T. de discuție/analiză, informare și cercetare se bazează pe metoda 
„brainstorming-ului” care s-ar putea traduce printr-o discuție între persoanele implicate în 
activitatea de elaborare a strategiei. Ce înseamnă punct tare pentru o comunitate? Dintr-o 
analiză a indicatorilor comunității pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot 
fi  „puncte tari-grele (hard)” și „puncte tari-ușoare(soft)”. Dacă, în mod normal, primele se 
identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuții ulterioare sau prin 
activități de cercetare. 

Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus față de 
punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Și în cazul analizei punctelor 
slabe, este posibil să se realizeze distincția între „puncte slabe-grele” și „puncte slabe-
ușoare”. 
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Al treilea parametru se referă la zona oportunităților. Acestea pot fi studiate și 
discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, se impune o 
nouă descriere, mult mai clară a persoanelor implicate. 

Ar putea exista disfuncții în cadrul analizei dacă punctele tari și oportunitățile se 
suprapun. Exista o diferență clară între acești doi parametri. O regulă simplă, dar folositoare 
pentru o analiză S.W.O.T. corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincție clară 
între punctele tari și oportunități. Amenințările includ implicațiile negative ale 
măsurătorilor adoptate. Analiza oportunțătilor și a amenințărilor implică un melanj al 
efectelor interne și externe ale politicii. Efectele externe pot genera într-un fel amenințări. 
În analiza S.W.O.T. nu există o corespondență exclusivă între puncte tari și oportunități, pe 
de-o parte, și puncte slabe și amenințări pe de alta parte. 

Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii 
descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de timp = MEDIUL INTERN. 

Oportunitățile și amenințările (concepte dinamice) au în vedere viitorul, și fac 
referire la alegerile pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = 
MEDIUL EXTERN. Cel mai puternic mesaj transmis de analiza S.W.O.T. este acela că, 
indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele 
elemente: 
 

1. Folosește în primul rând punctele tari   S; 
2. Ameliorează impactul și efectul punctelor slabe  W; 
3. Exploatează oportunitățile     O; 
4. Îndepărtează amenințările     T. 

 

S O

W T  
 

Sistemul de relații în cadrul analizei și a formulării diagnozei 
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ANALIZA S.W.O.T. - ANALIZA  

 

disfuncții administrație cultură demografie economie mediu mobilitate transport turism 

23% din numărul total de elevi înscriși la 
cele 28 de unități de învățământ din oraș, îl 
reprezintă elevii care locuiesc în alte 
localități 

     X X  

9% (adică 15 223 persoane apte de muncă) 
din numărul total al forței de muncă (la 
nivelul județului Alba)29 locuiesc în alte 
localități, din județ și lucrează în 
municipiul Alba Iulia. Aproximativ 50% 
(adică 7 451 de persoane apte de muncă) 
din cei 9% reprezintă populația ce locuiește 
în alte localități (din județul Alba) și 
lucrează în municipiul Alba Iulia 

  X      

Administrația locală în anul 2015 a emis 256 
de autorizații pentru taximetre 

   X X X   

Cel mai apropiat aeroport este cel din Sibiu 
(o oră), urmat de cele din Cluj Napoca şi 
Târgu Mureş (maxim două ore) şi apoi de 
cele din Arad şi Timişoara (aproximativ 3,5 
ore) 

   X  X X X 

Aplicare - Strategia Regională de inovare a 
Regiunii Centru, aferentă perioadei 2008 – 
2015 pentru crearea unei economii 
regionale dinamice și inovative, prin 

  X X  X X  

                                                      

 

 

29 Documentul - Prioritizarea Proiectelor pentru perioada 2014-2020, la nivelul municipiului Alba Iulia 
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disfuncții administrație cultură demografie economie mediu mobilitate transport turism 

stimularea dezvoltării unui mediu favorabil 
inovării, la nivel regional 

Aplicarea - Planul Regional de Acțiune 
pentru învățământ regiunea Centru (PRAI 
SE), aferent perioadei 2009 – 2013 pentru 
creșterea contribuției învățământului 
profesional și tehnic la tranziția rapidă și 
eficientă către o economie competitivă 
bazată pe inovare și cunoaștere, 
participativă și inclusivă 

  X X  X   

Aplicarea - Strategia de Dezvoltare a 
Regiunii Centru, aferentă perioadei 2007 - 
2015 pentru creșterea competitivității pe 
termen lung și atractivității regiunii pentru 
investiții, cu valorificarea patrimoniului 
ambiental, crearea de noi oportunități de 
ocupare a forței de muncă și îmbunătățirea 
condițiilor de viață a populației 

  X X  X X  

Cetatea Bastionară Alba Carolina  X      X 

Calitatea precară a serviciilor și a 
infrastructurii pentru transport de pasageri 

   X   X X 

Capacitatea redusă de operare, în termeni 
de tone/an prin parcuri logistice 

   X     

Centrul de Informare Turistică Alba Iulia  X  X     

Patru fonduri structurale: Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR), Fondul 
Social European (FSE), Fondul de Coeziune 
și Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR)  

   X  X X X 

Creșterea numărului de vizitatori (tranzit 
și/sau staționare) datorită implementării 
multor proiecte finanțate cu fonduri 
europene, în perioada 2010-2015 

     X   



    

51 
 

©2016 Alter Ego Concept S.R.L. 

disfuncții administrație cultură demografie economie mediu mobilitate transport turism 

Din anul 2008 până-n anul 2010 populația 
scade cu 20 000 de locuitori ajungând în 
anul 2011 la un total de 74 213 locuitori 

X  X X     

Din anul 2008 până-n anul 2010 populația 
scade cu 20 000 de locuitori ajungând în 
anul 2011 la un total de 73 707 locuitori în 
special datorită fenomenului migrator 

     X   

Autostrada Sebeș-Turda    X  X X X 

Evenimente culturale anuale  X  X    X 

Existența ansamblurilor de spații verzi 
amenajate de recreere, sport și agrement 

  X X    X 

Existența de documente strategie ce permit 
accesarea fondurilor europene POR, la nivel 
local 

   X  X X X 

Existența unui studiu de circulație, din 
cadrul PIDU municipiul Alba Iulia, care 
propune soluții de diminuare/eliminare a 
disfuncțiilor din trafic la nivelul orașului 

   X  X X X 

Existența, la nivel local, de mari societăți 
comerciale (mari angajatori) 

   X X X X  

Implementarea mai multor proiecte 
finanțate cu fonduri europene, în perioada 
2010-2015 

 X  X    X 

În cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia își 
desfășoară activitatea Centrul de Informare 
Turistică Alba Iulia, având rolul de a furniza 
turiștilor informații  

   X    X 

În municipiul Alba Iulia sunt 28 de unități 
de învățământ dintre care 8 reprezintă 
colegii și licee 

X  X X     

În perioada estivală numărul de vizitatori 
crește iar în acest moment infrastructura și 

   X X X X X 
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disfuncții administrație cultură demografie economie mediu mobilitate transport turism 

trama stradală principală este 
subdimensionată 

Infrastructurii moderne pentru creștere și 
ocupare prin - Master Planuri Generale 
pentru Transport 

    X X X  

Lipsa facilităților adecvate pentru 
transportul și manipularea mărfurilor 

   X X  X  

Lipsa unei infrastructuri intermodale 
funcționale 

   X  X  X 

Lipsa unui centru pentru monitorizarea și 
gestionarea traficului sub forma unui sistem 
integrat informațional de trafic  

X   X  X  X 

Muncipiul Alba Iulia este conectat la 
rețeaua națională de drumuri prin E81 
dinspre Sebeș spre Turda, până la 
intersecția cu Autostrada A3 

   X  X X X 

Municipiul Alba Iulia nu dispune de un 
sistem integrat de piste pentru biciclete, 
închirieri de biciclete, fiind utilizată partea 
carosabilă sau trotuarul – cale de rulare. 

   X X X  X 

Municipiul Alba Iulia dispunde o gară CFR 
amplasată în imediata apropiere (cca. 1,8 
km) de Cetea Bastionară Alba Carolina 

   X  X X X 

Pe baza recensământului din anul 2011 
(sursa - INS) sunt înregistrate valori de 
scădere și îmbătrânire a populației 

  X      

Societatea de Transport Public S.A. Alba 
Iulia are parc auto unde cele 55 vehicule 
emit gaze CO2, simultan, la ora de vârf/zi, 
53 639 gr/km 

  X X X    

S.C. Transport Public S.A. Alba Iulia dispune 
de un număr de 55 vehicule ce pot fi 
utilizate simultan iar intervalul de 

   X  X  X 
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disfuncții administrație cultură demografie economie mediu mobilitate transport turism 

așteptare, în stație, la ore de vârf este de 7 
minute 

Trama stradală este subdimensionată pe 
marile artere de circulație, în special pe 
strada Cloșca, Calea Moților și Bd. 
Revoluției  1989 (în dreptul Spitalului 
Județean) 

  X   X X  

Transport durabil prin obiectivul general 
stabilit în SDD UE  

    X X X  

Valorile maxime privind densitatea 
populației este înregistrată în zona de vest 
și nord-vest a orașului 

  X   X X  
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Concluzii analiza S.W.O.T: 

Din punct de vedere demografic, principala amenințare este depopularea 
municipiului și îmbătrânirea populației. Din acest motiv, primele măsuri adoptate trebuie 
să vizeze ameliorarea și chiar eliminarea acestui fenomen. Creșterea populației municipiului 
se poate realiza prin măsuri socio-economice, dar și prin crearea unor condiții legislațive 
optime care să faciliteze atragerea de capital pentru realizarea unor structuri investiționale 
majore, în condițiile în care numărul scăzut al locurilor de muncă este principala cauză a 
migrației către mediul extern. 

Potențialul de dezvoltare a municipiului depinde într-o mare măsură și de 
capacitatea de creare a parteneriatelor public-privat deoarece, de exemplu, starea fizică a 
mijloacelor și stațiilor de transport în comun se află într-o continua stare de degradare fizică 
afectând în mod direct calitatea mediului, mobilitatea și turismul și implicit economia și 
demografia. 

 
3.1  Sistem de relații între domenii de analiză multicriterială 

 
 Tipuri de realtii in sistem 

PMUD municipiul Alba Iulia a utilizat, pentru identificarea și stabilirea situației 
existente 8 domenii de analiză multicriterială în care s-au stabilit 3 tipuri de relații 
sistemice: 

o Relații de completare – atunci când cel puțin două domenii se susțin pentru 
atingerea unui obiectiv; 

o Relații complementare – atunci când un element dintr-un domeniu determină 
un alt element dintr-un alt domeniu; 

o Relații de subordonare – atunci când un domeniu devine inferior unui alt 
domeniu (în cazul documentației se stabilește etapizarea rezolvării anumitor 
disfuncții). 

În cadrul acestui proiect acest aspect se aplică tuturor disfuncțiilor centralizate în 
cadrul analizei S.W.O.T. În tabelul de mai jos sunt reprezentate relațiile sistemice unde se 
stabilește, implicit, gradul de intervenție pentru diminuarea și/sau eliminarea disfuncțiilor. 

 
Tabelul nr. 21: Relații de completare între domenii 
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Tabelul nr. 22: Relații complementare între domenii 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabelul nr. 23: Relații de subordonare între domenii 



 

56 
 

©2015  Alter Ego Concept S.R.L. 

 
Pe baza acestor tipuri de relații au fost încadrate, în S.W.O.T. toate concluziile privind situația existentă observându-se astfel 

utilizarea acestora de cel puțin două ori. În baza acestei identificări, inainte de a emite obiectivele generale și cele specifice, s-au centralizat 
toate concluziile, s-au atribuit simboluri distincte („1”, „-1” și „0”) și s-a stabilit un punctaj care va determina lista cronologică de 
implementare a acțiunilor sub forma de programe și proiecte:  

- Se atribuie simbol “1” în situația în care predomină concluziile aferente “punctelor tari” și “opotunităților” din cadrul 
analizei S.W.O.T.; 

- Se atribuie simbol “-1” în situația în care predomină concluziile aferente “punctelor slabe” și “amenințărilor” din 
cadrul analizei S.W.O.T.; 

- Se atribuie simbol “0” în situația în care predomină concluziile aferente “punctelor tari” și “amenințărilor” sau 
“punctelor salbe” și “oportunităților” din cadrul analizei S.W.O.T. 

 
Tabelul nr. 24: Matricea de evaluare a domeniilor multicriteriale 
 

DOMENII ADMINISTRAȚIE CULTURĂ DEMOGRAFIE ECONOMIE MEDIU MOBILITATE TRANSPORT TURISM TOTAL 

ADMINISTRAȚIE  1 -1 0 -1 0 0 0 -1 

CULTURĂ 1  -1 -1 0 -1 -1 0 -3 

DEMOGRAFIE -1 -1  0 0 -1 0 -1 -4 

ECONOMIE 0 1 -1  0 0 1 0 1 

MEDIU 0 0 0 -1  -1 -1 0 -3 

MOBILITATE -1 1 0 -1 -1  0 0 -2 

TRANSPORT 0 1 0 -1 -1 0  0 -1 

TURISM 1 1 -1 0 1 -1 0  1 

TOTAL 0 3 -3 -4 -1 -4 -1 -1  

 
O “radiografie” aplicată asupra municipiului Alba Iulia, în cadrul PMUD, cu ajutorul acestei matrici de evaluare, prezintă domeniile 

cu cele mai multe disfuncții transpuse într-un deficit de gestionare a economiei și mobilității, în relație de completare, ceea ce determină 
sub forma de relație de subordonare, mari disfuncții, în primul rând, asupra demografiei și ulterior asupra culturii și mediului. 

Un alt pas în stabilirea punctajului, atribuit concluziilor din cadrul analizei, este suprapunerea matricei peste S.W.O.T. conform 
tabelului nr. 24. 
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 Concluzii – etapizare 
 
În cadrul celor două domenii (economie și mobilitate), dacă se aplică relații pe verticală, disfuncțiile (denumite „puncte slabe”) 

trebuie diminuate și/sau eliminate pe baza unui punctaj, unde punctajul maxim reprezintă cifra „5”. Acesta este rezultatul coroborării celor 
două matrici (tabelele 23 și 24) și va sta la baza emiterii, sub formă cronologică a obiectivelor generale (implicit a obiectivelor specifice) și 
prioritizarea acestora în implementarea proiectelor din cadrul PMUD Alba Iulia. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul nr. 26: Prioritizarea diminuării și/sau eliminării disfuncțiilor din cadrul „mediului intern” – S.W.O.T. 

 

domeniu disfuncție punctaj 

mobilitate necesitatea realizării unui sistem integrat de parcaje pentru vizitatori, navetiști și rezidenți 5 

mobilitate necesitatea elaborării unui masterplan de transport ca studiu de fundamentare la noul studiu de trafic 5 

mobilitate necesitatea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Alba Iulia, după aprobarea PMUD Alba Iulia 5 

mobilitate 
necesitatea elaborării unui master plan de prioritizare a proiectelor de modernizare a infrastructurii rutiere și 
pietonale 

5 

demografie accesibilitate redusă a populației la serviciile centrale-locale, din cadrul municipiului Alba Iulia 5 

mediu 
Societatea Transport Public S.A. Alba Iulia are parc auto de 55 vehicule ce emit gaze CO2, simultan, la ora de 
vârf/zi, 53 639 gr/km 

3 

administrație 
rate și metode nestandardizate de percepere a tarifelor de parcare pentru vizitatori și navetiști în puncte 
diferite ale orașului 

4 
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Figura 16: Centralizator de punctaj pentru fiecare domeniu 
de analiză
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domeniu disfuncție punctaj 

administrație 
din anul 2008 până-n anul 2010 populația scade cu 20 000 de locuitori ajungând în anul 2011 la un total de         
74 213 locuitori 

3 

economie lipsa unei infrastructuri intermodale funcționale 3 

demografie valorile maxime privind densitatea populației este înregistrată în zona de vest și nord-vest a orașului 3 

mobilitate 
creșterea numărului de vizitatori (tranzit și/sau staționare) datorită implementării a multor proiecte finanțate 
cu fonduri europene, în perioada 2010-2015 

1 

mobilitate 
din anul 2008 până în anul 2010 populația scade cu 20 000 de locuitori ajungând în anul 2011 la un total de        
74 213 locuitori în special datorită fenomenului migrator 

1 

demografie pe baza recensământului din anul 2011 (sursa - INS) sunt înregistrate valori de scădere și îmbătrânire a populației 1 
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4. Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane 
Planificarea de dezvoltare urbană poate fi privită ca un ciclu, inclusiv fazele de 

identificare a unei situaţii curente, formularea unui viitor (viziune), elaborarea cadrului 
financiar pentru proiecte de dezvoltare, faza de implementare, monitorizare şi evaluare a 
fazei de punere în aplicare cu succes. Principalul obiectiv al acestei lucrări presupune 
utilizarea unor indicatori, a unui instrument de măsurare de dezvoltare urbană şi de 
management de succes în cadul municipiului Alba Iulia. Încercările de a dezvolta indicatori 
pentru a îmbunătăţi procesul decizional sunt de lungă durată în domeniu de dezvoltare 
economică, progres social, calitatea vieţii, a mediului şi a resurselor naturale, comunităţi 
sănătoase şi a durabilităţii30. Se doreşte implementarea unui plan strategic ca suport de 
gestionare şi control al teritoriului pentru viitoarele operaşiuni şi proiecte urbane. 

Oraşul - urbanismul este disciplina de planificare a utilizării terenurilor, care 
explorează mai multe aspecte ale mediilor construite şi sociale ale municipiilor şi a 
comunităţilor cu ordonarea şi proiectarea de aşezări, de la cele mai mici la cele mai mare 
oraşe31. Dezvoltarea durabilă a devenit aspectul important în industria de planificare, cu 
recunoaşterea faptului că modalităţile actuale de consum şi de viaţă au dus la probleme, 
cum ar fi folosirea excesiva a resurselor naturale, distrugerea ecosistemului, poluarea, 
inegalitatea dezvoltării în cadrul oraşului, degradarea condiţiilor de trai umane şi urbane 
indusă de schimbările climatice. Planificatorii pledează pentru dezvoltarea oraşelor 
durabile. Cu toate acestea, noţiunea de dezvoltare durabilă înseamnă o dezvoltare care 
imbunătăţeşte starea de sănătate, socială şi ecologică a oraşelor pe termen lung. Sugestii 
pentru un cadru mai complex care ar putea ajuta să se înţeleagă mai bine ce este un 
"durabil": 

o oraşul ca utilizator compact şi eficient a terenurilor; 
o utilizarea cât mai rară a autoturismelor prin asigurarea mobilităţii intra şi 

interurbane; 
o utilizarea eficientă a resurselor; 
o mai puţină poluare şi deşeuri; 
o reabilitarea sistemelor naturale; 
o o calitate mai bună a locuirii ce determină un mediu de viaţă sănătos; 
o ecologie socială; 
o economie durabilă; 
o participarea şi implicarea comunităţii în conservarea culturii locale; 
o înţelepciune socială. 

 
4.1  Viziune prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale 

Prezentul PMUD propune o viziune, obiective și măsuri, prin care sunt propuse un set 
de proiecte cu rol de a diminua sau elimina disfuncții din cadrul orașului, la nivelul 
mobilității urbane și periurbane (din zona de influiență a municipiului Alba Iulia). Modul de 
clasificare a acestor proiecte și prioritizarea lor (detaliate în cadrul următoarelor capitole) 
are la bază obiectivele strategice generale și specifice din cadrul documentelor strategice 
la nivel European, national, regional, județean și local (la nivelul municipiului Alba Iulia), 
astfel: 

 

                                                      

 

 

30 Hodge, 1997 şi Seasons, 2003 
31 Based on Wikipedia. Available on Internet page: http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning. 
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DOCUMENT STRATEGIC OBIECTIVE STRATEGICE 

Agenda teritorială a Uniunii Europene 
Asigurarea egalităţii în accesul la infrastructură şi cunoaştere implicit dezvoltarea durabilă 

Managementul prudent şi protejarea naturii şi a moştenirii culturale 

Carta de la Torremolinos (Spania) 

O urbanizare controlată 

Un controlul activităţilor industriale și dezvoltarea acestora în raport cu teritoriu 

Organizarea raţională a turismului 

DATOURWAY 

Dezvoltarea teritorială, echilibrată și durabilă 

Integrarea zonelor marginale și cu accesibilitate redusă 

Armoniozarea și realizarea unui echilibru între localitățile urbane și rurale 

Rețeaua trans-Europeană de transport (TEN-T) 

Trafic mai sigur, mai puțin congestionat 

Impact cât mai mic asupra climei 

Parcurgeri cât mai mici de timp între destinații - Autostrada Sebeș-Turda 

Crearea unei rețele intermodale 

Schema de dezvoltare a spațiului comunitar 

Coeziunea economică și social - Îmbunătăţirea serviciilor de transport călători 

Conservarea și gestionarea bazelor naturale ale vieții și a patrimoniului cultural 

Competitivitate mai echilibrată a teritoriului european 

Dezvoltarea spaţială policentrică şi o nouă relaţie oraş – mediu rural 

Oraşe şi regiuni urbane dinamice, atractive și competitive 

Ameliorarea/îmbunătățirea conexiunii la rețelele de transport internaționale, naționale, regionale, zonale, locale 

Îmbunătățirea conexiunii la cunoaștere 

Utilizare eficientă şi durabilă a infrastructurilor de transport 

Master Planul General de Transport al 
României 

Promovarea transportului durabil - Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din acest sector 

Promovarea transportului durabil - Finalizarea coridoarelor OR2 si OR 5 dintre Sebeș și Turda 

Promovarea transportului durabil - Electrificarea liniei ferate Brașov Alba Iulia, via Sibiu 

Promovarea transportului durabil - Îmbunătățirea facilităților din stația Cf Alba Iulia 

Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi siguranţă în transporturi pentru protecţia sănătăţii umane 

Promovarea transportului durabil - Îmbunătățirea facilităților din stația Cf Alba Iulia 

Promovarea transportului durabil - Creșterea transportului de mărfuri pe calea ferată, pe secțiunea Alba Iulia-Dej 

O infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creștere rapidă 
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DOCUMENT STRATEGIC OBIECTIVE STRATEGICE 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT FACTOR 
CHEIE ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A REGIUNII 
CENTRU 

Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor regiunii 

Contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului înconjurător 

Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional 

Promovarea cooperării transfrontaliere si interregionale 

Asigurarea accesului spre obiectivele și zonele de importanță turistică 

PLAN DE ACȚIUNE al Municipiului Alba Iulia 

Reducerea traficului motorizat clasic in oraș, in special in zona turistica – Cetate 

Reducerea noxelor si poluării sonore in perimetrul orașului 

Promovarea unor proiecte inovative pentru e-mobilitate propuse de Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 

Utilizarea de energia electrică regenerabilă 

Plan de logistică urbană durabilă pentru 
municipiul Alba Iulia 

Obținerea de către industria de transport marfă a suportului pentru strategii şi iniţiative privind transportul de marfă 

Îmbunătăţirea timpului de parcurs al vehiculelor transportatoare de bunuri 

Asistenţa parcursului conducătorilor de vehiule de transport de bunuri şi reducerea numărului de drumuri ţi de 
kilometri parcurşi 

Asistarea companiilor de transport de marfă la punctul de livrare şi colectare 

Peducerea impacului de mediu şi a riscului de accidente în care sunt implicate vehicule de transport marfă 

Strategia de dezvoltare a municipiului Alba 
Iulia 

Un pol de concentrare economică dominat de activităţi productive nepoluante şi turism - Reducerea necesităţilor de 
transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi reducerea consumului de energie pentru activităţile 
de transport 

Un loc de viaţă confortabil, întrun mediu curat - Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport 

O destinaţie atractivă în peisajul multicultural european, prin variate moduri de expresie: limbă, muzică, arhitectură, 
arheologie, etc 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și 
național, în condiții de protecție a mediului - Dezvoltarea integrată a infrastructurii de transport 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și 
național, în condiții de protecție a mediului - Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor 
din cadrul infrastructurilor reţelelor majore 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și 
național, în condiții de protecție a mediului - Optimizarea și extinderea transportului public și a formelor alternative 
(ex. biciclete) 
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DOCUMENT STRATEGIC OBIECTIVE STRATEGICE 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și 
național, în condiții de protecție a mediului - Creșterea capacității operaționale a transportului public, cu grad redus 
de poluare 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și 
național, în condiții de protecție a mediului - Stimularea transportului alternativ favorabil protecției mediului 
(realizarea de trasee pentru biciclete, zone pietonale) 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a județului în context regional și 
național, în condiții de protecție a mediului - Crearea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi în clădiri și 
mijloace de transport public 

Strategia de dezvoltare a serviciilor de 
transport public județean de persoane prin 
curse regulate în județul Alba 

Realizarea unui transport public judeţean de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate 
a nevoilor de deplasarea ale populaţiei, personalului instituţiilor publice și celui al operatorilor economici pe 
teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate - O infrastructură de transport modernă, care să permită o circulaţie 
rutieră in siguranta 

Realizarea unui transport public judeţean de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate 
a nevoilor de deplasarea ale populaţiei, personalului instituţiilor publice și celui al operatorilor economici pe 
teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate - Operatori de transport rutier public performanţi, care răspund 
prompt cerinţelor publicului călător şi exigenţelor legislaţiei aferente transportului public 

Realizarea unui transport public judeţean de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate 
a nevoilor de deplasarea ale populaţiei, personalului instituţiilor publice și celui al operatorilor economici pe 
teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate - Autorităţi publice, instituţii locale implicate şi responsabile în 
organizarea şi derularea serviciului public de transport călători 

Realizarea unui transport public judeţean de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate 
a nevoilor de deplasarea ale populaţiei, personalului instituţiilor publice și celui al operatorilor economici pe 
teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate - Public călător satisfăcut şi civilizat 
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Având ca premise lista de obiective a documentelor programatice, menționate mai 
sus, acestea au fost transpuse, pe vertical, la nivelul spațiului urban al mobilității 
municipiului Alba Iulia unde proiecte considerate ca fiind deja stabilite pentru 
implementare de autoritățile locale sau centrale, inclusiv proiecte aflate în execuție la ora 
actuală (sau finalizate de când a început elaborarea PMUD) sunt grupate în trei clase: 

4.2 Proiecte implementate prin POR 2007 – 2013. În cazul nefinalizării unora dintre 
ele, efortul bugetar aferent va trebui preluat în bugetul beneficiarului, și deci 
scăzut din anvelopa bugetară disponibilă pentru implementarea PMUD. 

4.3 Proiectele angajate cu finanțare exclusiv locală pentru finalizarea cărora va fi 
nevoie de un efort bugetar ulterior finalizării anului 2015, care va fi de 
asemenea scăzut din anvelopa bugetară disponibilă pentru implementarea 
PMUD. 

4.4 Proiectele de interes național angajate prin Masterplanul General de Transport, 
având date de finalizare între 2016 și 2032. Acestea fiind finanțate exclusive 
prin fonduri non-locale (POS-T 2007 – 2013, POIM 2014 – 2020, PO viitor 2020+) 
nu sunt luate în considerare în anvelopa bugetară disponibilă pentru PMUD, însă 
sunt incluse, dacă este cazul, în modelul pentru anii viitori 2020 și 2030. 

 
Scopul inventarierii proiectelor angajate este legat de: 
o Afectarea modelului de transport pentru anul de prognoză 2020 (presupunând 

că toate proiectele angajate, cu excepția celor din Masterplanul General de 
Transport propuse după 2020, vor fi finalizate până atunci), prin includerea în 
model a capacităților suplimentare (străzi noi sau reabilitate, modificarea 
prospectului stradal, intersecții semaforizate sau sensuri giratorii, etc.) 

o Stabilirea plafonului bugetar și disponibilitatea pentru realizarea 
implementarea actualelor proiecte conexe PMUD Alba Iulia, astfel în momentul 
când acestea vor fi finalizate, administrația locală va identifica un ”relax” 
bugetar necesar noilor proiecte detaliate în cadrul acestui document. 

 
Tabelul 25 – Proiecte angajate la nivel local 

  

Nr. Crt. PROIECT 
BUGET 

exprimat în mii 
lei 

1 Refuncționare piață agroalimentară 4.000,00 

2 Achiziție teren pentru obiective noi și lucrări de modernizare străzi noi 1.620,00 

3 Studiu peisagistic - zone verzi 32,00 

4 
Documentații tehnico-economice, DALi+SF, reabilitarea și estinderea 
rețelei de canalizare în zona de dezvoltare și reabilitare colectoare ape 
pluviale 

510,00 

5 
Modernizarea drumuri localități aparținătoare municipiului Alba Iulia 
(cartier Micești, Bărăbanț, Oarda, Partoș) 

23.182,75 

6 
Modernizare străzi din cartierul Meridian și parțial strada Costache 
Negruzzi din municipiul Alba Iulia  

1.007,60 

7 
Modernizare străzi din zona Dealul Furcilor, strada Izvorului, Nicoale Labiș 
și Barbu Catargiu din municipiul Alba Iulia 

3.699,77 

8 
Modernizarea străzilor Rojomal, Ștefan Luchian, Ion Andreescu din 
municipiul Alba Iulia 

3.704,70 

9 
Reparații capitale strada Biruinței, Busuiocului și Dumbrăviței din cartierul 
Oarda 

11.003,57 
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Nr. Crt. PROIECT 
BUGET 

exprimat în mii 
lei 

10 
Reparații capitale strada 9 Mai, Timotei Cipariu, Aurel Vlaicu, Toporașilor, 
Fântânele, Iederei, Ghioceilor, Salcâmului, Crișan, Cetății și Aron Pumnu 

15.597,90 

11 Reparații capitale strada Brândușei din municipiul Alba Iulia 23.126,16 

12 Amenajare girații: zona Stadion, zona Gării, zona Cimitir 1.643,58 

13 
Sistem de supraveghere și dotări pentru siguranța circulației inclusiv 
treceri pentru pietoni 

1.500,00 

14 Signalistică rutieră de reglementare, informare și orientare 350,00 

15 
Dezvoltarea tramei stradale și echiparea edilitară din zona Târgului - 
elaborare documentație 

45,00 

16 Consolidare sistem rutier DN1 Km 376,00-376+215 Regiment V Vânători 893,21 

17 
Studii și alte documentații tehnico-economice privind modernizarea, 
reparațiile capitale a drumurilor publice din cadrul municipiului Alba Iulia 

400,00 

 
4.2  Metodologia de selectare a proiectelor 
Documentele strategice și programate, în general, au ca rezultat o listă lungă de 

proiecte fără identificarea și utilizarea de instrumente ”filtru” ce determină o ierarhizare 
după prioritate. Aceasta înseamnă că realizarea proiectelor au loc într-un mod aleatoriu, 
fără un grafic de implementare adesea afectate de întârzieri, în cel mai sumbru caz nu 
primesc finanțare neramburasabilă (după caz). Deoarece autoritățile locale nu au o listă 
concretă de priorități, ele tind să acționeze într-un mod mai degrabă reactiv (de exemplu, 
la presiunea din partea publicului) decât proactiv. Ordonarea corectă după priorități 
presupune existența a cel puțin trei elemente: 

o Un grafic de gestionare și  implementare a proiectelor; 
o un buget operaționa; 
o o metodologie pentru ordonarea proiectelor după prioritate (element 

detaliat în prezentul document). 
 

Ierahizarea și prioritizare implementării proiectelor este o activitate subiectivă 
decât una obiectivă datorită nevoilor diferite și diferențiate ale orașului (în general) și ale 
timpului, resursei financiare, resurselor umane. Este dificilă satisfacerea nevoilor tuturor 
cetățenilor și ai actorilor interesați dintr-un oraș, iar constrângerile care trebuie luate în 
considerare la elaborarea unui astfel de documet trebuie să conțină totuși o listă de proiecte 
chiar dacă această activitate nu va fi perfectă. Oricare ar fi rezultatul final al unui asemenea 
proces, va exista întotdeauna un număr de populație care nu va fi de acord cu hotărârile 
luate. De aceea, în măsura în care este posibil, se recomandă, ca pe perioada elaborării 
proiectelor, din cadrul PMUD municipiul Alba Iulia, activități transparente, de informare a 
populației și implicarea acestea în luare de decizii, în acest context. 

 
Pe baza obiectivelor strategice generale32, pentru diminuarea și eliminarea 

disfucțiilor specific mobilității, calității spațiilor publice urbane și a spațiilor vezi din cadrul 
municipiului Alba Iulia, s-a stabilit o listă de obiective strategice generale și specifice. 

                                                      

 

 

32 Listă detaliată la subcapitolul 4.1 
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Tabelul nr. 22 – Obiective strategice în cadrul PMUD Alba Iulia 
 

Nr. 
Crt. 

OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE 
Nr. 
Crt. 

OBIECTIVE STRATEGICE SPECIFICE 

OS.1 
Asigurarea accesibilităţii tuturor 
categoriilor de persoane, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilităţi 

OS.1.1 
Remodelarea și dimensionarea corectă 
a tramei pietonale din municipiul Alba 
Iulia 

OS.2 
Asigurarea unui mediu sigur pentru 
populaţie 

OS.2.1 
Remodelarea și dimensionarea corectă 
a tramei stradale din municipiul Alba 
Iulia 

OS.3 

Asigurarea unui nivel optim de 
accesibilitate în cadrul localităţii şi în 
cadrul zonei de deservire a 
municipiului Alba Iulia 

OS.3.1 

Dezvoltarea și extinderea tramei 
stradale sub formă integrată cu 
celelalte sisteme din municipiul Alba 
Iulia 

OS.3.2 
Fluidizarea traficului în oraș la orele de 
vărf 

OS.3.3 
Interzicerea straționării vehiculelor pe 
marile artere de circulație din oraș 

OS.3.4 
Parcări cu tarife diferențiate pe zone, 
în cadrul municipiului Alba Iulia 

OS.3.5 
Relația periferică rural-urban privind 
mobilitatea în teritoriu 

OS.4 
Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi 
infrastructurii de transport 

OS.4.1 
Reînoirea parcului auto a Societatea 
de Transport Public S.A. Alba Iulia 

OS.4.2 
Îmbunătățirea rutelor si traseelor 
trasportului public din municipiul Alba 
Iulia 

OS.5 
Implementarea de sisteme intregrate 
de utilizare teritoriala la nivelul zonei 
de influență a municipiului Alba Iulia 

OS.5.1 
Implementarea unui sistem integrat 
de spatii verzi anemajate, 
interconectate la nivel zonal și local 

OS.5.2 
Implementarea unui sistem integrat 
de parcaje pentru rezidenți și turiști, 
interconectate la nivel zonal și local 

OS.5.3 
Implementarea unui sistem integrat 
de piste de biciclete, interconectate la 
nivel zonal și local 

OS.5.4 
Implementarea unui sistem integrat 
de spatii verzi anemajate, 
interconectate la nivel zonal și local 

OS.5.5 
Implementarea unui sistem integrat 
de utilizarea spatiilor publice, 
interconectate la nivel zonal și local 

OS.6 

Reducerea necesităţilor de transport 
motorizat, reducerea impactului 
asupra mediului şi reducerea 
consumului de energie pentru 
activităţile de transport 

OS.6.1 

Utilizarea sistemelor integrate de 
utilizare teritorială ca alternativă la 
transportul motorizat, la nivelul 
municipiului Alba Iulia 
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Prin aplicarea modelului de sistem de relații33, pentru stabilirea unei priorități a 
acestor obictive, s-au identificat și descris două tipuri de proiecte: 

o proiecte principale; 
o proiecte secundare. 

Pentru o abordare sintetică privind identificarea și stabilirea priorității proiectelor 
(din cadrul PMUD Alba Iulia) s-au utilizat, ca instrumente de ”măsură”34, două metode de 
evaluare: 

o metoda de evaluare cantitativă – ce presupune alocare de punctaje în funcție 
de bugetul financiar aferent proiectului; 

o metoda de evaluare din perspectiva cetățeanului – ce presupune alocare de 
punctaje proiectelor pe baza unei anchete sociale. 

Rezultatul celor două metode va fi centralizat sub formă integrate de abordare 
obiectivă, de către autoritatea care gestionează UAT Alba Iulia împleuna cu AIDA. Abordarea 
poate fi cea utilizată în cadrul exercițiului financiar precedent (2007-2013) unde Primăria 
municipiului Alba Iulia a adoptat o abordare teritorială, cele mai multe dintre fondurile UE 
fiind canalizate către reabilitarea Cetății orașului. 

Un proces simplu și coerent, din experiența pshihologică de utilizare a interviurilor 
sociale, s-a stabilit două tipuri de liste de proiecte: 

o lista scurtă de proiecte (proiecte principale); 
o lista detaliată de proiecte (proiecte secundare). 

  Prin această abordare administrarea și utilizarea acestui document va fi una 
planificată și ierarhizată, pe vertical, în raport cu graficul de implementare a proiectelor. 
Astfel s-au propus pe baza obiectivelor strategice (tabelul nr. 23) 6 proiecte principale și 43 
de proiecte secundare. Aceste proiecte se încadrează în bugetul operațional alocat, de 69 
de milioane EUR, municipiului Alba Iulia. În acest moment, este important de menționat 
faptul că 69 de milioane EUR nu reprezintă un prag superior pentru investiții de capital 
pentru Primăria municipiului Alba Iulia, ci mai degrabă un reper și un instrument de 
ordonare și prioritizare. Această listă de proiecte nu cuprinde neapărat toate prioritățile 
municipalității. Așa cum se indică în Strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia, orașul 
are multe nevoi, iar în anii următori pot apărea altele noi, în acest context. 
 
Tabelul nr. 24 - Lista scurtă a proiectelor din cadrul PMUD Alba Iulia pentru perioada 2015-
2020-2030 
 

Nr. Crt. Proiecte principale 

P1 Proiect de îmbunătățire a rutelor si traseelor trasportului public din municipiul Alba Iulia 

P2 Proiect de amenajare si reamenajare a spatiilor verzi din cadrul municipiului Alba Iulia 
integrat cu masterplanul de amenajare piste pentru bicicliști 

P3 Proiect de amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul municipiului Alba 
Iulia integrat cu masterplanul de amenajare a spațiilor verzi 

P4 Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș 

P5 Proiect de realizare Park & ride/bike pentru vizitatori, rezidenți și navetiști 

P6 Proiect de fluidizare a traficului în oraș 

 
 

                                                      

 

 

33 Model de utilizare a sistemului de relații pentru stabilirea priorităților în cadrul unui grup de elemente cu 
aceeasi caracteristică morfologică, prezentat la subcapitolul 3.1 
34 ”măsură” – în prezenta documentație această expresie face referire la punctajul aferent proiectului prin 
aplicarea uneia dintre cele două metode de evaluare. 
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Tabelul nr. 25 - Lista detaliată a proiectelor din cadrul PMUD Alba Iulia pentru perioada 
2015-2020-2030 
 

Nr. 
Crt. 

Proiecte secundare 

P1 Proiect de îmbunătățire a rutelor si traseelor trasportului public din 
municipiul Alba Iulia 

P1.1 Proiect de mentenanță, monitorizare și gestionare  a sistemului de transport 

P1.2 Achiziția de autobuze electrice pentru transportul public din municipiul Alba 
Iulia 

P1.3 Proiect de implementarea sistemului afișaj electronic în stațiile de transport în 
comun 

P2 Proiect de amenajare si reamenajare a spatiilor verzi din cadrul municipiului 
Alba Iulia integrat cu masterplanul de amenajare piste pentru bicicliști 

P2.1 Proiect de reabilitare a spațiilor verzi dintre blocuri 

P2.2 Proiect de reabilitare și remodelare a spațiilor verzi de aliniament aferent 
pistelor pentru bicicliști 

P2.3 Proiect de realizare de squar-uri în urma remodelării intersecțiilor nemaforizate 
sau cu prospecte stradale variabile 

P2.4 Proiect de reabilitare a spațiilor de joacă pentru copii din zonele rezidențiale, 
din cadrul municipiului Alba Iulia 

P2.5 Proiect de amenajare spații noi de joacă pentru copii în zonele rezidențiale 
(UTR L1, L2, L3, L3A) 

P2.6 Proiect de mentenata, monitorizare și gestioare a sistemului integrat de spații 
verzi amenajate, locuri de agrement, sport și loisir 

P2.7 Proiect de reabilitare si reamenajare a zonelor de agrement, sport și loisir 

P3 Proiect de amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul 
municipiului Alba Iulia integrat cu masterplanul de amenajare a spațiilor 
verzi 

P3.1 Proiect de realizare sistem integrat de piste pentru bicicliști (în continuarea 
celor existente) pe urmatoarele artere de circulație: strada Take Ionescu, Bd. 
Încoronării, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Horea, Calea Moților (de la intersecția 
cu Bd. Republicii spre interiorul orașului)) strada Marcus Aurelius, strada Nicolae 
Bălcescu, strada Decebal, strada Octavian Goga, strada Mihai Viteazu, Bd. 
Ferdinand I, strada București, strada Avram Iancu, strada Morii, strada 
Mărășești, Calea Ciugudului, strada Tudor Vladimirescu (de la intersecția cu Bd. 
Republicii spre interiorul orașului), strada Alexandru Ioan Cuza, Bd. Republicii, 
Bd. Revoluției 1989, strada Colșca, strada Ion Agârbiceanu, strada Toporașilor, 
strada Constantin Noica, strada Nazareth Illit, strada Constantin Galeriu, strada 
Varese, strada Muncel, strada Bayonne, strada Mureșului (Bărăbanț), strada 
Vasile Goldiș, strada Aurel Vlad, strada Lăcrănjan, Strada Izvorului, strada 
Brândușei și strada Carpenului (Păclișa) 

P3.2 Proiect de realizare zone de stocare (inchiriere biciclete) la nivelul municipiului 
Alba Iulia 

P3.3 Proiect de mentenata, monitorizare și gestioare a sistemului integrat de piste 
pentru bicicliști 

P3.4 Proiect de reamenajare a spațiilor verzi și trama pietonală pe traseele pistelor 
pentru bicicliști 

P4 Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din 
oraș 

P4.1 Proiect de prelungire a pietonalului, de la intersecția bd. Transilvaniei cu Bd. 
Revoluției 1989, spre Catedrala Unității Naționale 
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Nr. 
Crt. 

Proiecte secundare 

P4.2 Proiect de amenajare a pietonalului dintre Parcul Unirii și Stadionul municipal 
Victoria, amenajarea pietonalului de la centru comercial Alba Mall până la 
intersecția cu strada Henri Coandă 

P4.3 Proiect de amenajarea a pietonalului de la intersecția Calea Moților cu Bd. 
Ferdinand I, până la intersecția dintre strada Primăverii și Bd. Ferdinand I, 
inclusiv pe strada Mihai Viteazu 

P4.4 Proiect de amenajare a pietonalului de la intersecția dintre strada Primăverii cu 
Bd. Ferdinand I până în zona stației CFR Alba Iulia 

P4.5 Proiect de amenajare a pietonalului din Parcul Unirii până la Biserica Sf. 
Ecatherina 

P5 Proiect de realizare Park & ride/bike pentru vizitatori, rezidenți și navetiști 

P5.1 Proiect de realizare parcare subterană în cadrul proiectului de remodelare a 
spațiului din fața gării ce cupriunde și zona de autogară, din str. Iașilor 

P5.2 Proiect de realizare a unei parcări subterane (în cadrul proiectului Park & Bike - 
OS.5), prin reconfigurare Bd Transilvaniei 

P5.3 Proiect de remodelare spațială (în cadrul proiectului Prak & Bike - OS.5) a zonei 
din fața gării ce cupriunde și zona de autogară, din str. Iașilor 

P5.4 Proiect de realizare a unei parcări subterane (în cadrul proiectului Park & Bike - 
OS.5), în zona Piața I.C. Brătianu 

P5.5 Proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterane (în cadrul proiectului 
Park & Bike - OS.5), pe calea Ciugudului, între Șoseau de Centură și râul Ampoi 

P5.6 Proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterane (în cadrul proiectului 
Park & Bike - OS.5), pe strada Alexandru Ioan Cuza (Bărăbanți) 

P5.7 Proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterare (în cadrul proiectului 
Park & ride - OS.5), pe Calea Moților la intersecție cu strada Varese 

P5.8 Proiect de realizare a unei parcări subterane/supraterare (în cadrul proiectului 
Park & ride - OS.5), la descărcare de pe autostrada Sebeș-Turda 

P5.9 Proiect de realizare parcaje subterane sub terenurile libere din curțile școlilor 
și amenajarea suprateranului în concordanță cu funcțiunea de 
educație/învățământ 

P5.10 Proiect de informare și prezentare a concepetelor de Park & ride și Park & bike 

P6 Proiect de fluidizare a traficului în oraș 

P6.1 Proiect de conectare a Bd. Revoluției 1989 cu descărcarea de pe autostrada 
Sebeș-Turda (în dreptul străzii Rogozului) prin strada Ion Lăncrănjan și strada 
Izvorului 

P6.2  Proiect  de stabilire a zonelor de încasare diferențiată a tarifului pentru 
parcarea vehiculelor 

P6.3 Proiect de modernizare a străzilor: strada Mircea Eliade și strada Pinului până la 
intersecția cu strada Brândușei 

P6.4 Proiect de modernizare a străzii Valea Plopii 

P6.5 Proiect de modernizare a străzilor: strada Stejarului, strada Pescarilor și strada 
Cabanei, până-n strada Turnătoriei (Bărăbanț) 

P6.6 Proiect de implemntare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a 
sistemului de colectare deșeuri menajere, acesta realizându-se până la ora 7:00 
dimineață 

P6.7 Proiect de implemntare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a 
sistemului de salubrizare a spațiilor publice (trotuare, spații verzi și  carosabil), 
acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineață 
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Nr. 
Crt. 

Proiecte secundare 

P6.8 Proiect de realizare străzi cu sens unic, pe strada Marcus Aurelius, strada Dr. 
Ion Rațiu, strada Vânătorilor, strada Toporașilor, strada Timotei Cipariu, strada 
9 Mai, strada Ion Agârbiceanu, strada Cloșca, strada Vasile Goldiș, strada 
Lalelelor, strada Henri Coandă, strada Doinei, strada Nicolae Bălcescu, strada 
Decebal, strada Octavian Goga, strada Mihai Viteazu, strada Basarabiei și Bd. 
Ferdinand I 

P6.9 Proiect de implementarea sistemului integrat de semaforizare  

P6.10 Proiect de realizarea a 7 (șapte) noduri de transfer a populației la intrarea în 
oraș 

P6.11 Proiect de realizare a graficului de timp privind livrare mărfuri în zona istorică 
și centrală 

P6.12 Modernizarea străzilor din zonele: Chip, Seigau-Vii, Alba Iulia-Micești, Micești 
spre Sard 

P6.13 Reconfigurarea nodului de circulație rutieră Partor-Pasarela (DN1, Km 379+164 
M) 

P6.14 Proiecte de realizare pasarele, pasaje, poduri peste Ampoi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


