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1.2. Scopul și obiectivele PUZ 
Scopul prezentei documentații este de a asigura coordonarea și baza legală șu 
regulamentară pentru protejarea și dezvoltarea durabilă a ansamblului urban cu 
valoare culturală excepțională Cetatea Alba Iulia. 
Conform caietului de sarcini care stat la baza elaborării prezentei documentații, 
obiectivele PUZ sunt următoarele: 

- asigurarea unui cadru de reglementare coerent pentru situl urban 
„Cetatea Alba Iulia”; 
- concluzii asupra studiilor anterioare; 
- definirea, delimitarea şi reglementarea zonei construite protejate pentru 
situl urban „Cetatea Alba Iulia”; 
- stabilirea relaţiilor dintre zona construită protejată şi restul municipiului  
- evaluarea si punerea in valoare a tuturor etapelor istorice - obiectivelor 
monumente istorice și vestigii arheologice; 
- aducerea la zi a situaţiei juridice a imobilelor şi a reglementărilor care au 
fost aprobate în Consiliul Local până în prezent prin documentaţii de 
urbanism; 
- stimularea interesului economic şi cultural pentru utilizarea sitului urban; 
- stabilirea necesităţilor privind intervenţiile asupra construcţiilor şi 
amenajărilor, în sensul protejării, conservării, restaurării, consolidării acestora 
după caz; 
- propunerea de includere a unor clădiri în Lista monumentelor istorice; 
- impunerea de restricţii de construire asupra unor imobile; 
- impunerea de restricţii de modificare a unor investiţii finanţate în cadrul 
POR 2007-2013, în limitele legii; 
- definirea spatiilor verzi si a caracterului acestora. 

 
1.3. Baza legislativă 
Principalele acte normative care au stat la baza elaborării prezentei documentaţii 
sunt: 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional – secţiunea a III-a – zone protejate 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 



 

 

 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general 
de urbanism 
OMLPAT nr. 21N/2000, Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor 
locale de urbanism 
OMLPAT nr. 176N/2000, Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-
cadru al PUZ 
OMTCT nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie 
de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone 
construite protejate (PUZ)" 

Pe lângă acestea, documentaţia respectă toate prevederile legale şi reglementare 
în vigoare privitoare la proprietate imobiliară, fond funciar, urbanism, construcţii, 
administraţie publică, patrimoniu natural şi construit, arheologie, cadastru şi 
publicitate imobiliară, mediu, transparenţă decizională ş.a.m.d., chiar dacă nu sunt 
listate explicit mai sus. 



 

 

 

 

2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE 

2.1. Studiul istoric zonal 
NB. Prezentul subcapitol reprezintă o sinteză a Studiului istoric zonal, elaborat, 
conform conținutului cadrul normat , în Faza I a proiectului (Studiul 1.4.) 
1.  Analiza evoluţiei teritoriului studiat 
1.a. Istoricul teritoriului studiat în raport cu localitatea în care se situează 
1.a.1. Generalităţi 
Teritoriul studiat este generat de fortificaţia complexă construită în prima jumătate 
a sec. XVIII, cetate tip Vauban cu 7 bastioane. Această fortificaţie se suprapune 
peste aşezările epocilor anterioare (castrele romane, aşezarea medievală 
fortificată, cetatea bastionară începută în sec. XVI). Construirea cetăţii Vauban, 
începută cu 1713, a presupus înglobarea parţială a cetăţii bastionare care – la 
rândul ei – este tributară structurilor construite antice şi medievale.  
Este de menţionat că locuirea medievală a depăşit perimetrul cetăţii, atât în zona 
de platou (către vest) cât şi către valea Ampoiului, afluent dreapta al Mureşului 
(către est). Urbanizarea care a survenit după jumătatea secolului al XVIII-lea s-a 
realizat întâi către est, apoi către vest (sec. XX, mai ales în a doua jumătate a sa); 
zonele de la nord şi de la sud de cetate au fost urbanizate în ultimele decenii. 
Ca urmare a acestei situaţii istorice excepţionale, în teritoriul cetăţii există un 
număr mare de monumente istorice: situri arheologice din epoca romană, cimitire 
şi construcţii medievale, construcţii din secolele XVIII, XIX şi XX. 
 
1.a.2. Etapele de construire în teritoriul cetăţii1 
La Alba Iulia, pe platoul de deasupra oraşului, s-au succedat următoarele 
fortificaţii: 
1. Castrul roman de pământ (post 106 p. Chr.) 
2. Castrul roman de piatră (sec. II-IV) 
3. Aşezarea medievală fortificată (sec. IX-1550) 
4. Cetatea bastionară (1551/1553-1715) 
5. Cetatea stelară (1715- ) 

 
 

100 î.Hr. – 106 d. Hr. 
Perioada clasică a civilizaţiei dacice 

 

106 d. Hr. – 271 d. Hr. 
Stăpânirea romană în Dacia 

 Alba Iulia (Apula, Apulum) este capitala provinciei Dacia Superior, 
ulterior Dacia Apulensis şi reşedinţa Legiunii XIII Germanica 

Apulum se numără între principalele centre ale stăpânirii romane în Dacia, 
succesoare, onomastic, aşezării dacice Apoulon2. Semnificativ pentru marele 
proiect ofensiv al împăratului Traian, la Apulum a fost instalată la A.D. 106 
Legiunea XIII Gemina adusă de la Vindobona (Viena), de pe limesul danubian. 
Legiunea a rămas aici pe tot timpul administraţiei romane a Daciei. Constructorii 
au ales platoul mărginit la est de valea, mlăştinoasă în evul mediu, a Ampoiului şi 
la sud de cea a Mureşului, spre a ridica un castru de legiune, o construcţie 
                                                           
1  S. Iosipescu, R. Iosipescu, Alba Iulia. Evoluţia cronologică a sitului şi a patrimoniului construit, Anexa 1. 
2  Continuitatea este se pare numai onomastică, Apoulon dacic pomenit de Claudius Ptolemeu între aşezările dacice 

anterioare cuceririi romnane, fiind identificat cu Piatra Craivii (v. I. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu, La fortresse dace de 
Piatra Craivii, în „Celticum”, Rennes,  XII, 1965, pp. 115-146) 



 

 

 

rectangulară cu latura de peste 400 de metri, cu turnuri pe curtine şi la colţuri, cu 
porţi monumentale situate asimetric. S-a identificat, ca şi în alte cazuri similare, o 
fază de pământ şi lemn a castrului şi aceea de piatră.  

271 d. Hr. – începutul sec. XI 
Evul Mediu Timpuriu 

 Sec. VIII – probabil centru al unui voievodat româno-slav 
 Mijlocul dec. IX – începutul sec. XI -  probabil organizare tribală 

maghiară 

După părăsirea Daciei de către administraţia romană, castrul, ca şi aşezarea, 
rămân abandonate pentru şapte secole, mărimea fortificaţiei descurajând 
refacerea ei de micile comunităţi rurale vecine, mai ales că, potrivit opiniei lui 
A.A.Rusu, zidurile nu erau suficient de înalte spre a permite o apărare eficientă3. 
Opinia este însă contrazisă de descrierea cronicilor timpurii ungare despre 
însemnătatea şi înălţimea zidurilor antice aflate de migratorii maghiari la venirea 
lor4. 
În a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate a celui de-al IX-lea fortificaţia se 
afirmă ca un centru de putere5, în condiţiile însă a unor structuri înconjurătoare 
mai puţin consistente. Pe baza unora dintre descoperirile arheologice, s-a putut 
vorbi de o prezenţă bulgară, cu unele materiale occidentale (france), socotindu-se 
chiar că de la primul ţarat bulgar ar proveni poate şi numele Bălgrad6. De factură 
turanică ar fi şi mormintele cu oase de cal, descoperite în jurul catedralei catolice. 
[în evul mediu], toponimul este multiplu: Bălgradul slavo-românesc, Gyulafehérvár 
maghiar (Cetatea Albă a lui Gyula/Iulius), Weissenburg, pentru germanici, Alba 
Carolina, Karlsburg, Kárlfehérvár, pentru administraţia imperială cezaro-crăiască 
şi maghiară, Alba Iulia după forma occidentală şi românească modernă, provenită 
din latină. 
În secolele VIII-IX, devine unul dintre centrele, poate principalul, al unui voievodat 
româno-slav. De la mijlocul secolului al IX-lea acestuia i se suprapune o 
organizare tribală maghiară, a cărui asimilare în mediul românesc prin botezul la 
Constantinopol a lui Gyula (950 c)7, unul dintre conducătorii maghiar intraţi în 
Transilvania şi stabiliţi în vechiul Apulum, este întreruptă de cucerirea de către 
Regatul Ungariei sub Ştefan cel Sfânt (997-1038). 

începutul sec. XI – 1541 
Transilvania în Regatul Maghiar 

 Sec. XII – titlul “civitas” acordat oraşului 
 1241-1242 – marea invazie a tătarilor – distrugere totală a teritoriului 

oraşului 
 Transilvania – comitat regal maghiar cu capital la Alba-Iulia 
 Episcopia Catolică a Transilvaniei cu sediul la Alba-Iulia din sec. XII 

De la începutul secolului al XI-lea şi până la 1541, Alba Iulia a fost centrul celui 
mai întins comitat regal din interiorul arcului carpatic, sediul episcopiei catolice 
Transilvaniei. 
Cetatea medievală Alba Iulia, Bălgrad pentru români, a fost construită folosind o 
parte din zidurile castrului roman, cel mai probabil ea dezvoltându-se din colţul 
sud-vestic unde se aflau lăcaşurile de cult. Menţionarea la 1206 a unui  „castrum 
Albense” („cetatea Alba Iuliei”)8 şi la 1349 a acelui ”castrum ecclesie” 9 („cetatea 

                                                           
3  Adrian Andrei Rusu, Alba Iulia between Bishopric See and the Capital of the Principalitz of Transylvania, 

Alba Iulia, 2010, pp. 11-12. 
44  Albinus Gombos, Catalogus Fontium, vol. III, 2589-2590. 
5  Kurt Horedt, Voievodatul de la Bălgrad-Alba Iulia, în SCIVA, 5, 3-4, 1854, pp. 486-494. 
6  Ibdem.  
7  Kedrenos, Historiarum compendium, în FHDR, III. 
8  DIR.C., veac XI,XII,XIII, vol. I, p. 267. 
9  Ibidem, veac XIV, vol. II, p. 514. 



 

 

 

bisericii”) infirmă aserţiunile lui Andrei Adrian Rusu privitoare la inexistenţa cetăţii 
medievale.  
Oraşul numit Alb, după zidurile romane, fortificaţia fiind caracterizată de A.A.Rusu 
drept „moat fortification” sau „Burgwälle”10. ”Moat fortification” desemnează în 
terminologia construcţiilor medievale militare acel element de fortificare 
reprezentat de şanţ, fie umplut cu apă, fie sec. „Burgwälle” este denumirea 
generică a aşezărilor fortificate slave identificate pe o vastă arie, din Rusia până în 
estul Germaniei, cu construcţii interioare din lemn, înconjurate de palisade şi, 
eventual de şanţuri. Pe lângă faptul că cele două tipuri de fortificaţii nu sunt 
similare, cetatea Alba Iulia nu poate fi asimilată uneia înconjurată de şanţuri cu 
apă. Cetatea medievală este de fapt o adaptare a castrului roman la noile condiţii 
ale epocii11.  
Cetatea medievală preia zidurile antice, neexistând în evul mediu cetăţi pe acest 
plan şi de asemena mărime12, fapt evidenţiat de preluarea în fundaţiile palatului 
episcopal, ulterior princiar, a unei părţi din zidul sudic al castrului roman, de turnul 
porţii principalis dextra, de săpăturile arheologice la zidul nordic al palatului Apor, 
clădit pe cel al castrului13. Iobagi ai cetăţii (castrenses) au casele pe versantul 
estic al platoului, sub zidul roman ruinat, locuinţele lor întrebuinţând pietre 
romane, având un bogat inventar ceramic, bijuterii şi monede.  
Reşedinţă a Episcopiei catolice a Transilvaniei [în secolul al XII-lea], aşezarea are 
rangul de civitas. În 1201, este menţionat Yula „voievoda et comes Albe 
Transiluane”, titlul voievodal încorporând şi pe acela de comite al celui mai 
important comitat intracarpatic. Cetatea este devastată de tătari [în 1241; în 
teritoriul său existaseră temeliie unor biserici şi palate din secolele XI-XIII, a căror 
suprastructură fusese parţial distrusă de invazia mongolă]. [După 1278], episcopii 
Transilvaniei purced la o acţiune de fortificare cu turnuri şi incintă a aşezării.  
 

1541 – 1699 
Principatul Transilvaniei 
tributar Imperiului Otoman 

 Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei cu sediul la Alba-Iulia din sec. 
XVI (2 biserici, cea de a doua construită de Mihai Viteazul) 

 1599-1601 – Transilvania sub autoritatea lui Mihai Viteazul 
 1600 – încoronarea la Alba-Iulia a lui Mihai Viteazul “Domnul” celor 

3 Provincii Româneşti unite 
 1697 – Sinodul Ortodox de la Alba-Iulia hotărăşte Unirea cu Roma a 

Bisericii din Transilvania; religia Greco-Catolică devine religie 
“receptă” în Transilvania 

In vremea ocupaţiei imperiale Habsburgice, generalul guvernator al Transilvaniei, 
generalul Castaldo dispune transformarea cetăţii medievale într-una bastionară. În 
fapt au fost construite în fiecare dintre cele patru colţuri ale castrului roman câte 
un bastion de pământ, după sistemul vechi italian [1551-1553].  
Cetatea bastionară construită aici în anii 1551-1553, sub patronajul 
comandantului militar imperial, generalul Giovanni Battista Castaldo, 
dezvoltată după 1614, nu este o cetate medievală, ci una modernă.  
Alba Iulia este reşedinţa pricipelui unificator Mihai Viteazul [1599 noiembrie – 
1600 septembrie]. [În deceniile următoare - 1613-1629 survine] domnia principelui 
Gabriel Bethlen, care încă din primul an începe lucrările de fortificare şi la Alba 
Iulia. Aici lucrează arhitecţii italieni Giovanni Landi, Agostino Lerena şi mai cu 
seamă Giacomo Resti14. Dieta Transilvaniei aprobă ridicarea a patru bastioane. 

                                                           
10  A.A.Rusu, op. cit., p. 12. 
11  Cf. Dan Anghel, op. cit., pp.175-180. 
12 Mircea Rusu, 1979, V. Moga, 1993, pp. 209-221. 
13  V. Moga,  în Apulum, XXVI-XXXI; o privire de ansamblu a problemei la Sebestyen, 1973, pp. 224-245. 
14  Kovacs, 1993, 26-28. 



 

 

 

Distrugerea cetăţii şi oraşului [survine] în cursul invaziilor tătare şi turceşti 
[1658,1661]. Alături de Cluj şi Deva, este cedată [1686-1687] comandamentului 
imperial habsburgic (general von Scharffenberg) pentru încartiruirea trupelor. 
1689 Ultima dietă princiară întrunită aici [datează din 1689]. 

1699 – 1867 
Transilvania Principat în Imperiul 
Habsburgic 

 Principatul Transilvaniei cu reşedinţa la Sibiu 
 Marele Principat al Transilvaniei 
 1713-1736 – contruirea Cetăţii Alba Carolina 

Revolta condusă de Francisc al II-lea Rákóczi [1703] a provocat amânarea 
lucrărilor imperiale de fortificare. Oraşul Aba Iulia se alătură principelui care este 
proclamat aici suveran al Transilvaniei. Recucerind oraşul [1704 octombrie 27- 
noiembrie 4], generalul conte Louis Rabutin de Bussy dispune distrugerea unora 
dintre fortificaţii.  
Consiliul aulic de război de la Viena decide construirea la Alba Iulia a unei 
fortificaţii de mari proporţii pentru consolidarea stăpânirii habsburgice în 
Transilvania. La această dată Banatul (paşalâcul Timişoarei) se mai afla încă în 
stăpânirea Imperiului otoman şi pericolul incursiunilor otomane spre inima 
Transilvaniei era iminent. 
[Între 1711-1714 sunt realizate] ridicările topografice conduse de inginerul 
Giovanni Morando Visconti (1652-1717) care şi întocmeşte proiectul noii 
fortificaţii15. Giovanni Morando Visconti este, de asemenea, autorul unei Mappa 
della Transiluania: e prouintie contigue nella qualesivedano li confini dell'Ongaria, 
e li campam'ti fatti dall'Armate Cesaree in queste ultime guerre, tipărită la Sibiu 
(1699). Între 1691 şi 1699 întocmeşte mai multe planuri ale oraşelor transilvane 
între care Clujul16, precum şi a unor cetăţi otomane din teatrul de operaţii militare 
de la Dunăre. 
 
Demolarea construcţiilor declarate netrebuincioase noii fortificaţii [s-a petrecut 
între 1713-1715]; proprietarii au fost despăgubiţi şi au primit loturi în zona 
mlăştinoasă de la est de cetate (Oraşul de Jos). Între construcţiile dispărute se 
afla complexul mănăstiresc al Mitropoliei ortodoxe a Ardealului, cu două biserici, 
dintre care una construită de Mihai Viteazul. [În 1714 se încheie elaborarea] 
primului proiect al noii cetăţi întocmit de Giovanni Morando Visconti unde este 
desenată fortificaţia existentă anterior. Decizia construirii cetăţii moderne a Alba 
Iuliei a fost făcută sub semnul crizei relaţiilor cu Imperiul otoman care a pregătit şi 
declanşat în anul următor războiul cu Republica Veneţia (1715) soldat cu 
recucerirea turcească a Peloponezului (Moreea).  
Punerea pietrei de temelie la bastionul Împăratul Carol a cetăţii Alba Carolina 
(Carlsburg) [1715 noiembrie 4], la care iau parte autorităţile militare şi civile ale 
principatului şi oraşului – generalul Steinville, Sigismund Kornis, guvernatorul 
Transilvaniei, locotenet-colonelul inginer Giovanni Morando Visconti [se face în 
prezenţa unui] sobor de preoţi români în frunte cu mitropolitul unit, greco-catolic al 
Ardealului17. Piatra fundamentală a cetăţii pusă acum marchează schimbarea 
numelui oraşului şi fortificaţiei Alba Carolina, Carlsburg. 
Marea fortificaţie construită după 1715, realizată după sistemul Vauban, şi 
perfecţionată ulterior, este o fortificatie stelară şi nu una bastionară. 
                                                           
15  Dragomir, 1939, 496; Anghel, 1975, 245-271.  
16  V. Bálint Emese, Mechanism of  Hue and Cry in Koloszvár, în Cultural History of Early Modern European Streets, 

edited by Riitta Laitinen, Thomas Thomas Vance Cohen, Brill,Leiden, 2009.  
17  Silviu Dragomir, 1939, p. 17. 



 

 

 

După moartea inginerului Visconti, supravegherea lucrărilor este încredinţată 
locotenent-colonelului Johann Konrad von Weiss, care în anii 1736-1738 
alcătuieşte şi încearcă să promoveze un proiect cu anexe de dezvoltare a 
fortificaţilor Albei Iulia18. În aceeaşi ani lucrează la definitivarea proiectelor cu 
detalii de execuţie inginerul Giuseppe de Quadri, poate şi autorul monumentalei 
porţi cu Triumful lui Carol al VI-lea de Habsburg 
Noul război cu Imperiul otoman al aliaţilor ruşi şi imperiali romano-germani [1737-
1739] se încheie cu o grea înfrângere a celor din urmă, care pierd Serbia şi 
Oltenia. Necesitatea întăririi fontierei sudice a posesiunilor habsburgice de pe 
Dunăre şi din Croaţia a impus abandonarea planurilor de dezvoltare a fortificaţiilor 
la Alba Iulia 
Planul de dezvoltare a cetăţii alcătuit [în 1747] de generalul Bohn sub impresia 
războiului de succesiune la tronul Austriei (1740-1748) rămâne la nivelul de studii 
şi este cu totul abandonat după încheierea conflictului. 
În 1849 martie-august, cetatea este asediată de trupele maghiare conduse de 
generalul polon Josef Bem. Între 1851-1853 se construieşte Cazarma Babilon, azi 
Muzeul Unirii. 
Dezvoltarea oraşului în secolele XVIII-XIX a cuprins zona amplasată la E şi SE de 
cetate, formându-se cartierele ungureşti, germane, valahe, habane şi din Lipova 
(ultimul cartier fiind situat peste Ampoiu)– vizibile în harta de la 1737 şi, mai 
structurat, în harta din 1769-1773). Aceste cartiere sunt rezultatul mutării 
populaţiei civile din zonele demolate din cetate şi din vecinătăţi la începutul 
secolului XVIII. Operaţiunea de construire a cetăţii a fost, deci, o operaţiune de 
mare anvergură, presupunând demolări, construire, relocări ale populaţiei cu 
distribuire de loturi de teren în reţea rectangulară de drumuri. 

1867 – 1918 
Transilvania în Regatul Ungariei 
Parte a Imperiului Austro-Ungar 

 1918 (1 decembrie) – la Alba-Iulia se desfăşoară Marea Adunare 
Naţională care decretează Unirea Transilvaniei cu România 

Dacă, în perioada austriacă, oraşul Sibiu a devenit capitală a Marelui principat al 
Transilvaniei, în etapa următoare capitala a fost fixată la Cluj. Alba Iulia şi-a 
continuat decăderea administrativă, astfel încât statutul său militar este singurul 
relevant (sediu de garnizoană la marginea imperiului). Oraşul s-a extins către vale 
(E, SE), în urma construirii căii ferate şi de-a lungul acesteia, în condiţiile 
dezvoltării industriei şi a creşterii populaţiei. O cale ferată industrială s-a construit 
de la gară, trecând pe lângă cetate – pe latura sa de E – către atelierele de pe Str. 
Moţilor.  
Dezvoltarea către sud a cuprins zona de câmpie până la Partoş (Mureş-Port) 
unde zona locuită în secolul XVIII a fost înglobată. Astfel, caracteristicile de oraş 
nou de secol XVIII din zona de E şi SE faţă de cetate au fost diluate în 
dezvoltarea naturală de secol XIX. 
Zonele dezvoltate înainte de restructurarea începutului de secol XVIII – în zona 
portului (cartier Partoş) şi la N de cetate (Str. Vasile Alecsandri) – precum şi cele 
dezvoltate în secolul XIX (de-a lungul actualului Bd. Ferdinand) sunt în contrast 
faţă de cele structurate geometric. 
 

1918 – 1947 
Transilvania în Regatul României 

 1922 – Încoronarea la Alba-Iulia a Regelui Ferdinad I şi a Reginei 
Maria 

                                                           
18  Gheorghe Anghel, 1986, pp. 247-248. 



 

 

 

Între 1918-1919, cetatea este preluată de către adminstraţia Ministerului de 
Război al României. Se construieşte Catedrala Încoronării după proiectul 
arhitectului D.G. Ştefanescu, sub supravegherea inginerului T. Eremia (1921-
1923). Încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria în catedrala ortodoxă de 
la Alba Iulia se petrece la 1922 octombrie 15. Alte intervenţii simbolice ale Statului 
român au fost Obeliscul dedicat memoriei martirilor Horia, Cloşca şi Crişan şi 
amenajarea Muzeului Unirii. La vest faţă de Catedrală a fost realizat Parcul Unirii, 
astupând o parte din fortificaţia stelară. 
În această perioadă s-a dezvoltat zona de locuinţe din partea de nord a cetăţii şi 
s-a continuat dezvoltarea oraşului de jos, cu adăugarea unor instituţiilor publice. 
Statutul oraşului a crescut relativ, devenind reşedinţă a judeţului Alba (12.500 
locuitori în 1930). 

1947 – 1989 
România Socialistă 

 1968 – se reînfiinţează judeţul Alba cu reşedinţa în Municipiul Alba-
Iulia 

În perioada socialistă, cetatea nu a fost modificată. Oraşul s-a extins către vest, 
cu construirea marelui cartier Platoul Romanilor; în restul teritoriului, au fost 
construite blocuri de-a lungul arterelor importante de circulaţie. Populaţia a crescut 
semnificativ (cca 27.500 locuitori în 1970, cca 73.000 locuitori în 1990). 
În a doua parte a secolului XX, este semnificativă importanţa acordată cercetărilor 
arheologice, care au cuprins atât perimetrul cetăţii cât şi oraşul exterior. Cele mai 
importante rezultate sunt: în cetate, la sud faţa de Str. Mihai Viteazul, dezvelirea 
unei părţi a zidului roman; în vale, a fost descoperit palatul guvernatorului roman 
(cu pardoseală de mozaic). 

 

1989 –  
România Democratică 
2007-  
Stat membru al Uniunii Europene 

 

După 1990, populaţia a scăzut (cca 59.000 locuitori în 2011). Pentru această 
perioadă, sunt remarcabile operaţiunile de punere în valoare a cetăţii, fiind 
probabil singurul caz de această anvergură din România. O altă operaţiune 
importantă este aducerea la lumină a sistemului de fortificaţie al cetăţii stelare 
(ziduri şi şanţuri care fuseseră acoperite în momentul realizării – în perioada 
interbelică – a Parcului Unirii).  
Ansamblul acestor acţiuni a contribuit la aducerea cetăţii în circuitul turistic 
naţional şi internaţional şi, implicit, la creşterea veniturilor muncipalităţii şi a 
locuitorilor. Nu în ultimul rând, acţiunile de punere în valoare a cetătii şi oraşului 
sunt sistematice şi vor fi continuate, un factor esenţial pentru acest rezultat fiind 
darea în administrarea Primăriei a unor vaste suprafeţe de teren şi a unor părţi din 
fortificaţii, anterior administrate de Ministerul Apărării. 
În paralel, au fost distruse plantaţii istorice, porţiuni de ţesut urban al epocilor 
anterioare prin înlocuirea construcţiilor cu unele noi, cu scară şi forme diferite 
radical faţă de cele anterioare. 

1.b. Evoluţia structurii etnice, a ocupaţiilor populaţiei, a caracterului funcţional 
Cartierele grupate pe etnii – vizibile în periferia cetăţii în secolul al XVIII-lea – îşi 
pierd individualitatea în secolul următor. Oraş plurietnic în perioadele medievală şi 
modernă, situat în zonă predominant românească, îşi pierde treptat caracterul 



 

 

 

plurietnic de-a lungul secolului al XX-lea: în 1992, populaţia românească ajungea 
la 94% din total, urmată de maghiari (3.5%) şi ţigani (2%).  
Conform studiului realizat de arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius 
Ciută, “Alba Iulia. Fortificaţia bastionară de tip Vauban - Studiu istoric - Studiu 
evaluator asupra potenţialului arheologic şi istoric” – parte a documentaţiei SC 
Proiect Alba SA (arh. Cătălina Preda, şef de proiect, arh. Doina Harda), 
,,Aplicarea metodologiei de elaborare şi conţinut-cadru al documentaţiilor de 
urbanism pentru zone construite protejate – studiu de caz: PUZ Cetatea Alba Iulia, 
beneficiar: MTCT, 2005, evoluţia populaţiei are următoarele caracteristici (extras – 
1.b.1-1.b.3)19:  

 
1.b.1. Evoluţia populaţiei – contextul cercetării 
Pentru evoluţia populaţiei oraşului Alba Iulia, parte integrantă a evoluţiei situaţiei 
demografice a Transilvaniei, trebuie luate în considerare două mari etape de 
înregistrare a datelor: cea prestatistică care cuprinde perioada evului mediu dezvoltat 
şi în care informaţii credibile pot fi obţinute din analiza urbariilor din secolele XVI-XVII, 
cu menţiunea că aceste documente acoperă doar un spaţiu relativ restrâns al 
Transilvaniei, respectiv înregistrarea strictă pe anumite domenii feudale; a doua 
etapă, este aceea statistică, care începe la finalul secolului al XVII-lea, în condiţiile în 
care dominaţia habsburgică recent extinsă şi asupra Transilvaniei, are nevoie de 
evaluări concrete ale potenţialului uman şi material existent, în vederea implementării 
în principat a noilor politici economice.  
Pentru etapa prestatistică datele vehiculate în bibliografia de specialitate sunt date 
aproximative, ele trebuind privite critic, în funcţie de sursele de provenienţă 
(documente, conscripţii, etc.). Primele modalităţi de înregistrare demografică, cu care 
debutează etapa statistică, sunt conscripţiile fiscale generale (cunoscute pentru anii 
1698, 1703, 1713-1714, 1721-1723 şi 1750), ele constituindu-se în izvoarele 
principale pentru cunoaşterea populaţiei, habitatului, resurselor economice ale 
provinciei. Aceste conscripţii nu includ în înregistrările lor categoriile privilegiate ale 
societăţii (nobilimea, clerul, etc.), aceasta fiind una din principalele carenţe, iar 
rezultatele finale ale lor sunt afectate şi de alte aspecte care lipsesc: simultaneitatea 
datelor (ele fiind realizate pe durate mari de 1 la 3 ani), concepţia unitară, criteriile 
uniforme de ralizare, lipsa de pregătire, de experienţă, ori reaua-credinţă a aparatului 
care realiza activitatea de conscriere. Pe de altă parte, opoziţia nobilimii (aflată la 
concurenţă cu statul în ce priveşte controlul asupra contribuabililor şi a obligaţiilor lor 
fiscale), dar şi a contribuabililor înşişi, a făcut ca rezultatele acestor conscripţii să fie 
privite cu circumspecţie chiar de criticii contemporani ai acestor acţiuni. De aceleaşi 
vicii suferă şi conscripţiile confesionale ale epocii (consemnate pentru anii 1733, 
1750, 1760-1762, 1765-1766 pentru greco-catolici şi ortodocşi; 1765 pentru luterani, 
1766 pentru catolici şi confesiunile protestante). 
Cu conscripţia populaţiei din anii 1784-1786 se vor aplica noi principii statistice, 
aceasta fiind considerată de unii specialişti drept primul recensământ modern din 
Transilvania (desigur, cu limitele de rigoare ale epocii), pentru ca din 1828 Exactoratul 
Provincial să se ocupe de strângerea anuală a datelor statistice de la autorităţile 
bisericeşti, elaborând şi o situaţie oficială a localităţilor Transilvaniei.   

  

                                                           
19  Se va cita în continuare: arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic  Alba 

Iulia, 2005 



 

 

 

1.b.2. Statistici referitoare la evoluţia populaţiei oraşului 
Vor fi menţionate succint datele statistice care sunt cunoscute începând cu secolul 
al XVIII-lea şi până în zilele noastre, sub forma de tabele care oferă o imagine de 
detaliu asupra diverselor aspecte consemnate: fenomenul populării şi depopulării 
(evoluţia demografică propriu-zisă), categorii socio-profesionale, repartiţiile etnice 
sau confesionale ale populaţiei, situaţii comparative cu alte oraşe, etc. 
Evoluţia populaţiei în date absolute 

Anul Alba Iulia 
Populaţia 

Cluj 
Populaţia 

Sibiu 
Populaţia 

Sebeş 
Populaţia 

Sursa statistică 

1784 
-1786 

4917 - - - Conscripţia oficială -Primul recensământ modern 
din Transilvania 

1801 5500 - - - Conscripţia  oficială 
1819 4800 14000 12000 - Conscripţia oficială 
1830 3550 

şi  
11300 

18132 17716 - Conscripţia oficială şi 
J.Doczy,Europa tekintete IX, Viena 1830 

1834 5000 14000 - - Conscripţia anuală 
1838 1677 - - 5557 Conscripţia anuală 
1843 12000 24000 24000 5000 Conscripţia anuală 
1844 3971 şi 

11500 
- - - Conscripţia anuală şi A.Schmidt,Handbuch der 

Reisende, Viena, 1844, p.543-562. 
1846 6300 25000 21500 - Conscripţia anuală 
1847 12000 24500 19000 5000 Conscripţia anuală 
1857 6034 - - - Alba Iulia 2000, Alba Iulia 1975, p.287 
1870 7955 - - - Statistica demografică 
1880 7338 - - - Arhivele Statului, Filiala Alba Iulia, Raport de 

activitate al Primăriei oraşului Alba Iulia pe anul 
1880 

1890 8181 - - - Arhivele Statului, Filiala Alba Iulia, Raport de 
activitate al Primăriei oraşului Alba Iulia pe anul 
1880 

1900 11507 - - - Situaţia localităţilor jud. Alba la 1900 
1910 11666 - - - Situaţia localităţilor jud. Alba la 1910 
1920 9465 - - - Situaţia localităţilor jud. Alba la 1920 
1930 12282 - - - după Manuilă 1938 
1941 37535 - - - Recensământul general al României din 1941 
1970 27547 - - 21437 Directia judeţeană de statistică 
1980 50943 - - 28882 Directia judeţeană de statistică 
1990 73541 - - 31309 Directia judeţeană de statistică 
1995 73239 - - 30010 Directia judeţeană de statistică 
2000 71638 - - 29463 Directia judeţeană de statistică 
2001 71534 - - 29581 Directia judeţeană de statistică 
2002 66942 - - 28603 Directia judeţeană de statistică 
2003 67737 - - 28842 Directia judeţeană de statistică 

 
Situaţia etnică şi confesională a populaţiei 

Anul  Români 
Ortodocşi şi 

Greco-catolici 

Unguri 
Catolici şi 

Calvini 

Germani 
Luterani şi 
Protestanţi  

Evrei 
Cult 

mozaic 

Alţii  Sursa statistică 

1698 - - - Cca 80 
persoane 

- Conscripţia evreilor contribuabili 
din Alba Iulia 

1750 1500 - - - - Conscripţia lui Petru Pavel Aron 
1760-
1762 

298 familii ort. 
21 familii gr.-

cat. şi 7 preoţi 

- - - - Statistica românilor din Ardeal 
realizată de administraţia 
austriacă 

1766 2406 
ortodocşi 

- - - - Conscripţia Eparhii Legii Greceşti 
Neunite în Ardeal 

1900 4833 6674 Situaţia localităţilor jud. Alba la 
1900 

1910-
1920 

5228 2041 536 1770 70 Situaţia localităţilor jud. Alba la 
1910 şi 1920 

1941 25796 5503 2874  3362 Recensământul general al 
populaţiei din 1941 

 
Statistica populaţiei pe categorii socio-profesionale 

Categorii socio- Anul 1870 Anul 1990 Anul 2003 Sursa statistică 



 

 

 

profesionale 
Intelectuali – total 459 - - Statistica demografică de la 1870;  
Clerici  43 - - 
Funcţionari  74 350 1676 Statistica demografică de la 1870; Directia 

judeţeană de statistică 
Învăţători  42          

      1058               1318 Profesori  - 
Studenţi  205 129 6336 Statistica demografică de la 1870; Directia 

judeţeană de statistică 
Elevi  - 17428 13366 Directia judeţeană de statistică 
Scriitori  5 - - Statistica demografică 
Artişti 48 - - 
Avocaţi 9 - - 
Personal sanitar 33 1655 2475 Statistica demografică de la 1870; Directia 

judeţeană de statistică Economie – total 286 - 258  
în agricultură 

Funcţionari, muncitori 86 5638 
în agricultură 

- 

Moşieri, proprietari 200 - - 
Industrie – total 1468 15858 10508 
Arhitectură şi artă 43 831 258 
Metalurgie, industria 
pietrei şi a lemnului 

274 - 25 

Industria chimică, 
alimentară şi de 
prelucrare a tutunului 

127  
    
         -                9560 
 Industria textilă 53 

Prelucrarea pielii, a 
hârtiei şi alte ramuri 

185 

Fără ocupaţie în 
sectorul productiv 

52 - - Statistica demografică 

Comerţul  322 3256 5444 Statistica demografică de la 1870; Directia 
judeţeană de statistică Transport  119 2593 1712 

Domeniul bancar - - 582 Directia judeţeană de statistică 
Proprietari - total 130 - - Statistica demografică de la 1870 

 Proprietari de case 47 - - 
Proprietari de rente  83 - - 
Persoane cu o slujbă 1923 33989 29511 Statistica demografică de la 1870; Directia 

judeţeană de statistică 
Persoane fără 
ocupaţie sigură 

3.982 - - Statistica demografică de la 1870 

 
 
1.c. Evoluţia reglementărilor edilitare şi urbanistice 
Nu sunt cunoscute în detaliu intervenţiile urbanistice ale secolelor XVIII şi XIX; 
principiile utilizate pot fi restituite din analizarea ţesutului urban (vezi capitolele 
următoare). Redăm aici un fragment al Studiului istoric şi arheologic (2005), 
referitor la situaţia edilitară a cetăţii20. 
Pe lângă construirea de noi edificii necesare încartiruirii ofiţerilor şi soldaţilor sau 
depozitarea materialelor, autorităţile militare [ale începutului de secol XVIII] au fost 
implicate în ample lucrări de modernizare urbanistică: demolarea construcţiilor 
vechi sau aflate în paragină, parcelarea terenului, aducţiunea apei, introducerea 
sistemului de canalizare, amenajarea pieţei şi a spaţiilor verzi, iluminatul public şi 
mai ales refacerea tramei stradale.  
În  vechea cetate medievală cadrul urbanistic era extrem de simplu şi primitiv şi se 
limita, în esenţă, la o axă principală care străbătea incinta de la est la vest, 
înlesnind legătura între porţile cetăţii, suprafaţa interioară fiind împărţită în două 
zone egale. Plecând din faţa porţii "Sfântul Gheorghe", spre interior, drumul 
principal avea două bifurcaţii care permiteau accesul la clădirile aflate lângă ziduri; 
legătura între aceste căi secundare de comunicaţie cu axa principală şi piaţa 
centrală, făcându-se cu ajutorul unor uliţe scurte, transversale. 
                                                           
20  Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 



 

 

 

Numele acestor străzi este greu de aflat şi chiar de identificat în viitoarele trasee, 
incinta fiind supusă unor transformări edilitar-urbanistice radicale, după edificarea 
noii cetăţi. Pe baza menţiunilor documentare în care apar denumirile unor străzi şi 
a amplasării acestora în planul lui Visconti din 1711, o asociere oarecare devine 
totuşi posibilă. 
Strada "Sfântul Mihail" era aliniamentul principal care lega cele două porţi. Strada 
Evreiască (Zsido –ut) ar putea fi a doua bifurcaţie spre dreapta a drumului 
principal, ea trecea prin faţa Colegiului Bethlen, curbându-se spre vest pe un 
traseu amenajat prin faţa caselor adosate zidului de nord al cetăţii unde devenea 
strada Saşilor (Zazucza), ultimul segment, paralel cu zidul vestic al cetăţii 
numindu-se strada Italienilor. 
A doua bifurcaţie care pleca din faţa porţii "Sfântul Gheorghe" era orientată spre 
stânga, continua brusc spre vest unde descria un traseu liniar, pentru a se 
întrerupe în faţa zidurilor fortificaţiei care apăra dinspre nord palatul princiar şi 
catedrala romano-catolică. Stradelele transversale care făceau legătura cu drumul 
principal şi piaţa centrală pot fi şi ele asociate cu viitoarele trasee dar numele lor 
nu-l cunoaştem, la acea dată. Dintre acestea o arteră mai importantă traversa 
parţial cetatea de la nord la sud în partea mediană (semiaxă) făcând legătura într-
o posibilă poartă secundară de nord şi piaţa centrală. De aici, o altă stradelă pleca 
spre vest prin faţa zidurilor catedralei, apoi făcea o buclă spre nord, pentru a se 
uni cu strada Sfântul Mihail în faţa porţii cu acelaşi nume. 
În lipsa unui aliniament ordonat al edificiilor la frontul stradal, traseele aveau 
dimensiuni variabile, înfăţişându-se doar ca nişte spaţii libere de construcţii, astfel 
încât putem spune că la acea dată trama stradală era încă într-un stadiu nedefinit. 
Sub această înfăţişare arhaică, ineficientă şi neaspectuoasă regăsim străzile 
oraşului în majoritatea relatărilor datorate călătorilor străini. Pentru a îndrepta 
situaţia într-un oraş – capitală, principii Transilvaniei emit o serie de dispoziţii prin 
care obligă cetăţenii să participe la repararea "piedicilor străzilor şi a curăţirii 
noroaielor de pe ele, altfel suportă amenzi de câte 3 florini ori de câte ori sunt 
neascultate, nu se îngăduie nicăiri a-şi căra gunoaiele pe străzi" (K.Vessely, 
Aspecte din trecutul Alba Iuliei, Anuar, VI, 1892-1893, p.42). 
În schimb, următorul proiect al lui Visconti din 1714 prezintă, alături de cetate, 
zona interioară, aşa cum urma ea să arate după transformările impuse de 
cerinţele militare. Organizarea pe principii strict geometrice a teritoriului a devenit 
mai evidentă, suprafaţa incintei fiind împărţită în cca 20 de careuri (parcele) 
delimitate de o reţea de străzi intersectate în unghi drept. Drumul principal s-a 
deschis pe un nou aliniament amplasat la sud de vechea axă, pentru a face 
legătura între cele două porţi de pe laturile de est (Poarta Carol) şi de vest (Poarta 
Nouă) ale cetăţii. Simplificată dar eficientă în asigurarea legăturilor dintre obiective 
sau în scopul evacuării rapide a trupelor, noua tramă stradală trebuia să-şi 
dovedească utilitatea în cazurile excepţionale cerute de specificul militar. 
Proiectul lui Visconti (1714) cu privire la edificare cetăţii şi modernizarea incintei a 
stat la baza tuturor planurilor întocmite ulterior şi se regăseşte aşa cum a fost 
conceput iniţial în aspectul de astăzi al zonei interioare, dar până la realizarea lui 
s-au parcurs mai multe etape. Se pare că în veacul al XVIII-lea şi în special în 
prima sa jumătate, transformările urbanistice au fost relativ limitate din cauza 
amplelor lucrări necesare pentru finalizarea fortificaţiei. În condiţiile în care 
generalul Böhn se arăta nemulţumit, în raportul său din anul 1747, de drumul 
principal "care era acoperit cu iarbă şi buruieni", cu siguranţă şi celelalte "uliţe" 



 

 

 

erau neamenajate. De altfel în toate planurile din acea perioadă (sec. al XVIII-lea) 
figurează doar traseele stradale fără denumiri sau consemnări în legendă.  
O dovadă a faptului că lucrările de amenajare a străzilor au rămas în stadiul de 
proiect, o desprindem din situaţia existentă la începutul secolului al XIX-lea (1817 
– 1823) şi ea este reflectată într-un plan din 1851. În esenţă, documentul 
cartografic face referire la străzile interioare şi cele exterioare "nou refăcute" (Neu 
regulirte inneren strassen), dar ne oferă posibilitatea să observăm pe lângă 
segmentele modernizate notate cu litera P şi aliniamentul tuturor traseelor, 
neregularităţile acestora urmând să fie îndepărtate. Refăcut în întregime era 
drumul principal (care lega porţile), împreună cu ramificaţiile care se desprindeau 
din el. Prima sa ramificaţie spre dreapta trecea pe lângă faţada de vest a 
Mănăstirii Franciscane, pentru a se bifurca în colţul sud-vestic al Cazarmei Mari 
de Infanterie, o parte fiind orientată spre nord, până în dreptul Casei Inginerului, 
unde se înfunda; cealaltă arteră urma spre vest vechiul traseu al străzii Sfântul 
Mihail, înfundându-se la rândul ei în dreptul zidului. A doua ramificaţie din drumul 
principal traversa în diagonală piaţa pentru a se uni în colţul sud-vestic al 
Seminarului (fosta mănăstire iezuită) şi cel sud-estic al Casei Camerale, cu fosta 
stradă Sfântul Mihail şi cu strada mediană dinspre nord. Nemodernizate, dar cu 
traseul marcat au rămas cele două străzi care treceau prin faţa edificiilor de pe 
laturile de nord şi de vest ale cetăţii. În zona de sud a drumului principal, mult mai 
restrânsă, singurul segment refăcut a fost cel care trecea pe lângă faţada de vest 
a Comisariatului. În schimb, stradelele care delimitau Monetăria de Cazarma 
Artileriei şi acest edificiu de Palatul Episcopal, erau doar marcate. Zona centrală şi 
extremitatea de vest a acesteia nu au fost încă sistematizate. 
Tot la mijlocul secolului al XIX-lea, în planurile întocmite de autorităţile militare, 
apar primele consemnări ale denumirilor de străzi, fără ca traseul acestora să fie 
marcat. Strada principală avea denumiri separate pe acelaşi aliniament, în funcţie 
de amplasamentul porţilor: la est strada Porţii Carol (Carlsthor Gasse), iar la vest 
strada Noii Porţi (Neuthor Gasse). Prima sa derivaţie spre dreapta era strada 
Franciscanilor (Franciscaner Gasse) şi ducea în Piaţa Cazarmei (Cassern Platz). 
De aici, spre nord, pe lângă faţada de vest a Cazarmei de Infanterie trecea strada 
Fortificaţiei (Fortifications Gasse), pentru a face legătura spre vest cu strada 
Generalului (Generalat Gasse) care trecea prin faţa sediului generalului 
comandant (fostul palat Apor), a Bibliotecii şi a Institutului Teologic. Strada 
Farmaciei (Apoteken Gasse) era strada mediană dinspre nord, care delimita 
Seminarul de Casa Camerală, în timp ce strada paralelă cu latura de vest a cetăţii 
a fost desemnată după clădirea poştei, în strada Poştei (Post Gasse). 
Inexplicabilă este absenţa unei denumiri pentru vechea axă principală -Strada 
Sfântul Mihail. În schimb apare consemnată mica stradă din extremitatea central 
vestică, pe lângă sediul comandantului cetăţii, strada Valului (Wall Gasse). În 
partea de sud a drumului principal, străzile preiau la fel denumirile edificiilor pe 
care le delimitează, de la sud spre nord: strada Monetăriei (Münzanits Gasse) sau 
strada Arsenalului (Zeughaus Gasse), iar de la est spre vest strada Magazinelor 
(Verpflags Magaz. Gasse), la nord de Monetărie şi în continuare pe acelaşi 
aliniament strada Domului (Dom Gasse), între catedrala romano-catolică şi 
Cazarma Artileriei. 
Schimbări de amplasamente şi denumiri noi de străzi apar şi în planurile din 
primele decenii ale secolului al XX-lea, dar la acea dată înfăţişarea de astăzi a 
zonei interioare era deja conturată. Astfel, într-un plan simplificat din 1900, pe 
vechile trasee apar noi denumiri: strada Franz Iosef (Ferencz Ioszef) pentru fosta 



 

 

 

stradă a Porţii Carol împreună cu strada Porţii Noi; strada Elisabeta (Erszebeth 
Utcza), pentru fosta stradă Sfântul Mihail; strada Batthyani (Batthyani utcza) în 
locul străzii Generalului; dar şi aliniamente noi, nenominalizate anterior: strada 
Miko (Miko utcza), pe lângă zidul de vest al cetăţii, în partea centrală; strada 
Pavilionului (strada Pavillon u), în partea de vest a Pavilionului Ofiţerilor; strada Al. 
Valeria u, în partea de est a aceleiaşi clădiri, prelungită însă spre nord, inclusiv pe 
traseul fostei străzi a Farmaciei; str. Capitlului (Kaptalan u), în locul str.Domului. 
După 1918, modificările tramei stradale sunt nesemnificative, în schimb toate 
traseele primesc denumiri româneşti. 
 
1.d. Evoluţia tramei stradale şi a parcelarului 
În interiorul cetăţii, în aria de suprapunere cu fostul castru roman, reţeaua stradală 
este tributară organizării iniţiale (reţea ordonată pe direcţiile N-S şi E-V); 
cercetările arheologice nu sunt suficient de edificatoare în privinţa tramei stradale 
antice. În exteriorul cetăţii, trama stradală proiectată de secol XVIII se menţine în 
zonele menţionate mai sus, combinându-se cu axele importante de legătură cu 
teritoriul (a căror importanţă se menţine şi a fost consolidată prin construirea 
blocurilor din ultima perioadă a regimului socialist).  
Este de remarcat prezenţa arterelor care înconjoară cetatea, caracteristice 
sistemului funcţional de secol XVIII, amplificate în a doua jumătate a secolului XX. 
Aceste artere delimitează zona cetăţii şi, în acelaşi timp, permit legături 
funcţionale între diferitele părţi ale oraşului fără străpungerea zonei cetăţii. 
Redăm aici un fragment al Studiului istoric şi arheologic (2005), referitor la 
sistemul de împărţire interioară a cetăţii în secolul al XVIII-lea21. 
În planurile cetăţii bastionare întocmite de Visconti (1714), Weiss (1731; 1736-
1738) şi Bohn (1747), transformările se doreau radicale în interiorul incintei. 
“Oraşul din cetate” va cunoaşte ce-a dea patra ipostază a sa, cea de centru 
militar, pentru organizarea şi dotarea garnizoanei autorităţile militare iniţiind o 
serie de măsuri aplicate treptat dar consecvent pentru acapararea terenurilor, 
rechiziţionarea clădirilor existente sau construcţia altora noi. Cele mai vizate au 
fost edificiile civile publice şi particulare, rezidenţele nobiliare şi şcolile, oferind 
spaţiile şi confortul necesar încartiruirii trupelor, ofiţerilor şi familiilor acestora. 
Casele Miko, Bethlen, Apor şi cele ale “stărilor” sunt transformate în sedii de 
comandă; corpurile de est ale palatului princiar şi monumentala clădire a 
colegiului reformat (Bethlen), au fost transformate în cazarme. 
Mai mult, pe baza noilor proiecte, suprafaţa incintei a fost împărţită în careuri cu 
dimensiuni variabile, pe suprafaţa cărora urmau să fie păstrate numai clădirile 
representative – cele consemnate în legendă - , cu litera W, fiind notate 13 careuri 
(din aproximativ 25), libere sau ocupate parţial, destinate viitoarelor construcţii 
(neue Virtelvon Hausern son zu banen sind). 
Diminuarea fondului de locuinţe în favoarea proprietăţilor erariale (de stat), se 
reflectă în planurile militare din secolul al XIX-lea. La 1823 sunt figurate în special 
clădirile religioase şi militare, majoritare, demolările şi reconstrucţiile afectând 
întreaga zonă de la sudul pieţei. În schimb, parcelele cu locuinţe de pe 
aliniamentul străzilor care delimitează careurile de nord-vest şi-au păstrat vechiul 
amplasament, situaţie uşor de observat şi astăzi. 

                                                           
21  Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 



 

 

 

De la jumătatea secolului al XIX-lea, în planurile militare sunt localizate 
majoritatea proprietăţilor particulare care nu au fost rechiziţionate de armată: casa 
lui Boros (nr. 24), casa lui Winkler (nr. 34), casa lui Weisbek Weber (nr. 38), casa 
lui Tischer Degro (nr. 39) – pe strada Poştei; casa lui Mihaltz (nr. 33), casa 
capelmeisterului Sclauf (nr. 35), casa lui Santa (nr. 36), casa lui Dascherischen 
(nr. 46) – pe strada Farmaciei; casa comerciantului Bosnyak (nr. 44) – pe latura 
de est a pieţei; casa arendaşului Pongratz (nr. 45) – pe latura de vest a pieţei. 
Aceleaşi planuri consemnează cele câteva unităţi care asigurau serviciile 
(asistenţă medicală, corespondenţă, aprovizionare), pentru populaţia din cetate: 
farmacia (Apoteke – nr. 29), poşta (Post Haus – nr. 28) – situate pe străzile cărora 
le-a împrumutat denumirile; cârciumile “La Porumbelul” (Tauben Wirtshaus, nr. 
30) – în partea de sud-est a pieţei, colţ cu strada Franz Josef, “La pomul verde” 
(Grundbaum Wirtshaus, nr. 32) – pe strada Fortificaţiei, în faţa cazarmei de 
infanterie, “Felinarul” (Lampel Wirtshaus, nr. 42) – pe latura de est a pieţei, spre 
cazarma infanteriei. 
Cadrele superioare de comandă continuau să locuiască în vechile rezidenţe 
nobiliare reamenajate, o parte a ofiţerilor şi subofiţerilor în spaţiile amenajate în 
cazărmi sau în casele rechiziţionate de la cetăţeni. Pe de altă parte, nevoia de 
locuri de cazare pentru întregul efectiv şi a adăposturilor eficiente pentru protecţia 
acestuia s-a manifestat mai ales în timpul asediului din anii 1848-1849, când 
numărul trupelor a crescut, iar clădirile şi-au dovedit ineficienţa în faţa 
bombardamentelor. În acest scop, pentru înlăturarea neajunsurilor şi asigurarea 
locurilor de cazare, s-a aprobat construirea şi amenajarea aşa numitelor 
pavilioane pentru ofiţeri şi familiile acestora. Special a fost construit între 1850-
1852 pavilionul ofiţeresc nr. 1, cunoscut sub denumirea de “Babilon”, construcţie 
de dimensiuni impresionante ridicată în zona centrală, pe latura de vest a pieţei. În 
jurul anului 1900, se construiesc pavilioanele nr. 2 şi nr. 6, primul în apropiere de 
“Babilon”, la est (actuala Sala Unirii), al doilea la intersecţia străzilor Ileana cu 
Andrei aguna. Alte pavilioane au fost amenajate în clădirile armatei (pavilionul nr. 
4 în clădirea  comisariatului, pavilionul nr. 5 în sediul direcţiei de geniu, pavilionul 
nr. 3 într-o anexă a sediului comandantului cetăţii), sau chiar în spaţiile aparţinând 
episcopiei romano-catolice (pavilionul nr. 7 în clădirea Ierihon şi pavilionul nr. 8 în 
edificiul care adăposteşte astăzi căminul studenţesc al Institutului romano-catolic). 
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, izvoarele 
cartografice pot fi completate de fotografiile cu caracter documentar în care se 
mai văd pe aliniamentul străzilor principale de atunci (Calea Regele Ferdinand I şi 
strada Inochentie Micu Klein), inclusiv pe latura de nord a catedralei, clădirile 
modeste ale unor ateliere meşteşugăreşti, unităţi comerciale şi locuinţe 
particulare. 
 
1.e. Concluzii referitoare la evoluţia teritoriului studiat  
1. Zona de platou a fost utilizată, în perioada romană, prin aşezrea unui castru de 
legiune, o construcţie rectangulară cu latura de peste 400 de metri, cu turnuri pe 
curtine şi la colţuri şi cu porţi monumentale situate asimetric. S-a identificat, ca şi 
în alte cazuri similare, o fază de pământ şi lemn a castrului şi aceea de piatră. 
După părăsirea Daciei de către administraţia romană, castrul, ca şi aşezarea, 
rămân abandonate pentru şapte secole, mărimea fortificaţiei descurajând 
refacerea ei de micile comunităţi rurale vecine 



 

 

 

2. În a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate a celui de-al IX-lea, fortificaţia 
se afirmă ca un centru de putere (în secolele VIII-IX unul dintre centrele, poate 
principalul, al unui voievodat româno-slave). De la mijlocul secolului al IX-lea 
acestuia i se suprapune o organizare tribală maghiară.  
Cetatea medievală Alba Iulia, Bălgrad pentru români, a fost construită folosind o parte 
din zidurile castrului roman, cel mai probabil ea dezvoltându-se din colţul sud-vestic 
unde se aflau lăcaşurile de cult şi reprezintă o adaptare a castrului roman la noile 
condiţii ale epocii. Reşedinţă a Episcopiei catolice a Transilvaniei [în secolul al XII-
lea], aşezarea are rangul de civitas. Devastată de tătari în 1241,  episcopii 
Transilvaniei purced la o acţiune de fortificare cu turnuri şi incintă a aşezării.  
3. Cetatea bastionară construită aici în anii 1551-1553, sub patronajul comandantului 
militar imperial, generalul Giovanni Battista Castaldo, dezvoltată după 1614, nu este o 
cetate medievală, ci una modernă.  
Sub domnia (1613-1629) principelui Gabriel Bethlen, încep lucrări de fortificare 
(arhitecţii italieni Giovanni Landi, Agostino Lerena şi mai cu seamă Giacomo Resti). 
Cetatea şî oraşul sunt distruse în cursul invaziilor tătare şi turceşti din 1658, 1661.  
4. Marea fortificaţie construită după 1715, realizată după sistemul Vauban, şi 
perfecţionată ulterior, este o fortificatie stelară şi nu una bastionară. Demolarea 
construcţiilor declarate netrebuincioase noii fortificaţii s-a petrecut între 1713-1715; 
proprietarii au fost despăgubiţi şi au primit loturi în zona mlăştinoasă de la est de 
cetate (Oraşul de Jos). Punerea pietrei de temelie la bastionul Împăratul Carol a 
cetăţii Alba Carolina (Carlsburg) s-a petrecut în 1715 noiembrie 4. 
5. Dezvoltarea oraşului în secolele XVIII-XIX a cuprins zona amplasată la E şi SE de 
cetate, formându-se cartierele ungureşti, germane, valahe, habane şi din Lipova 
(ultimul cartier fiind situat peste Ampoiu)– vizibile în harta de la 1737 şi, mai structurat, 
în harta din 1769-1773). Aceste cartiere sunt rezultatul mutării populaţiei civile din 
zonele demolate din cetate şi din vecinătăţi la începutul secolului XVIII. Oraşul s-a 
extins către vale (E, SE), în urma construirii căii ferate şi de-a lungul acesteia, în 
condiţiile dezvoltării industriei şi a creşterii populaţiei. Dezvoltarea către sud a cuprins 
zona de câmpie până la Partoş (Mureş-Port) unde zona locuită în secolul XVIII a fost 
înglobată.  
6. După 1918, Statul român intervine în zona cetăţii, lucrările având caracter simbolic. 
Se construiesc Catedrala ortodoxă a Încoronării (1921-1923), în care – la 1922 
octombrie 15 – sunt încoronaţi regele Ferdinand I şi regina Maria.  Alte intervenţii 
simbolice ale Statului român au fost Obeliscul dedicat memoriei martirilor Horia, 
Cloşca şi Crişan şi amenajarea Muzeului Unirii. La vest faţă de Catedrală a fost 
realizat Parcul Unirii, astupând o parte din fortificaţia stelară. 
În această perioadă s-a dezvoltat zona de locuinţe din partea de nord a cetăţii şi s-a 
continuat dezvoltarea oraşului de jos, cu adăugarea unor instituţiilor publice. Statutul 
oraşului a crescut relativ, devenind reşedinţă a judeţului Alba (12.500 locuitori în 
1930).  
7. În perioada interbelică a fost trasată extinderea către vest a oraşului; pe trama 
stradală nou creată a fost construit, în a doua jumătate a secolului al XX-lea cartierul 
de blocuri Platoul Romanilor; în restul teritoriului, au fost construite blocuri de-a lungul 
arterelor importante de circulaţie.  
8. Oraşul Alba Iulia reprezintă, în forma sa actuală, un oraş nou, conceput la începutul 
secolului al XVIII-lea: cetatea stelară a înlocuit fortificaţiile anterioare precum şi zonele 



 

 

 

de locuire dezvoltate anterior, iar în exteriorul cetăţii, locuirea a fost reorganizată prin 
distribuire de loturi. Dezvoltarea oraşului de secole XIX-XX continuă fie pe cale 
naturală, fie proiectată. 
 
2. Date istorice importante, evenimente istorice în teritoriul studiat 
Monumentelor istorice foarte valoroase existente în situl urban li se adaugă valori 
memoriale excepţionale, datorate unor fapte istorice deosebite:  
 Prezenţa administraţiei şi armatei romane; 
 Existenţa la Alba Iulia a unui voievodat în Evul Mediu timpuriu;  
 Înmormântarea lui Iancu de Hunedoara (m. 1456) în Catedrala Romano-

Catolică;  
 Existenţa Voievodatului Transilvaniei, cu capitala la Alba Iulia;  
 Prima unire a Ţărilor Româneşti la 1600, sărbătorită la Alba Iulia de domnitorul 

Mihai Viteazu; 
 Execuţia la Alba Iulia, în anul 1784, a eroilor Horea şi Cloşca, conducătorii 

răscoalelor ţărăneşti antihabsburgice; 
 Evenimentele legate de revoluţia transilvăneană din anul 1848, condusă de 

Avram Iancu; 
 Tezaurizarea de manuscrise şi tipărituri în Biblioteca Batthyaneum;  
 Ceremonia Unirii Transilvaniei cu România care a avut loc la 1 Decembrie 1918 

în Sala Unirii din Alba Iulia; 
 Încoronarea Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria, familia regală conducătoare 

a României Unite, care a avut loc în anul 1922, în Catedrala Ortodoxă special 
construită. 
 

3. Prezenţe arheologice în teritoriul studiat 
Siturile arheologice sunt prezentate, în detaliu, în Anexa 5. Date relevante pentru 
principalele situri arheologice (autori dr. Sergiu Iosipescu, dr. Raluca Iosipescu), a 
studiului de fundamentare 1.4. Studiul istoric zonal și în  Planşa 1.4.2: Cercetări 
arheologice. 
 
4. Monumente istorice, valori de patrimoniu cultural de interes naţional, situri 

arheologice în teritoriul studiat 
În teritoriul studiat se găsesc următoarele monumente istorice: 
I. Monumente, ansambluri şi situri în Cap. I al LMI - Arheologie 
 1 sit înscris în LMI, în grupa valorică A: situl arheologic de la Alba Iulia (care 

cuprinde castrul roman şi aşezarea civilă); de menţionat că „aşezarea civilă” 
depăşeşte suprafaţa în studiu; 

 1 sit înscris în LMI, în grupa valorică B – cimitirul catedralei „Sf. Mihail” 

Nr. Cod LMI 2010 Denumire Adresă Datare 
1. AB-I-s-A-00001 Situl arheologic de la Alba 

Iulia 
pe întreg teritoriul [oraşului]  

2. AB-I-m-A-00001.01 Castrul Legiunii a XIII-a 
Gemina 

zona centrală a Cetăţii Vauban sec. II - IV p. 
Chr, Epoca 
romană 

3. AB-I-m-A-00001.02 Aşezare civilă în preajma castrului roman sec. II - IV p. 
Chr, Epoca 
romană 

6. AB-I-s-B-00004 Cimitir "Sf. Mihail" cartier Cetate, în zona 
de V a catedralei romano-catolice 

sec. XI - XV, 
Epoca 
medievală 



 

 

 

 
II. Monumente, ansambluri şi situri în Cap. II al LMI - Arhitectură 
 1 sit înscris în LMI, în grupa valorică A: „situl urban” Alba Iulia; 
 2 ansambluri înscrise în LMI, în grupa valorică A –ansamblul „Reîntregirii 

Neamului” şi ansamblul Palatul Episcopiei Romano-Catolice”; 
 1 ansamblu înscrise în LMI, în grupa valorică B –„ansamblul urban Strada 

Decebal” 
 7 monumente înscrise în LMI, în grupa valorică A – fosta mănăstire a 

trinitarienilor, azi Biblioteca documentară Batthyaneum , casa "Nicolae Bethlen", 
azi Facultatea Teologică Romano-Catolică, Palatul Apor, azi Universitatea 1 
Decembrie – rectorat, Muzeul Naţional al Unirii, fosta clădire "Babilon" Sala 
Unirii, fosta Cazină Militară, Catedrala romano-catolică "Sf. Mihail” şi Palatul 
Principilor, azi Cercul Militar. 

 20 monumente înscrise în LMI, în grupa valorică B 
Nr. Cod LMI 2010 Denumire Adresă Datare 
206. AB-II-s-A-00091 Situl urban "Cetatea Alba 

Iulia" 
delimitat de străzile: E Bălcescu 
Nicolae, str. Decebal, str. Goga 
Octavian; N  Calea Moţilor,  
Bd. Horea; V  Bd. Horea, Bd. 1 
Dec. 1918, Bd. Încoronării - S  

sec. XVIII - 
XX 

241. AB-II-a-A-00128 Ansamblul Reîntregirii 
Neamului Str. Mihai Viteazul 16 1921 - 1922 

242. AB-II-m-A-
0128.01 

Catedrala "Sf. Treime Str. Mihai Viteazul 16 1921 - 1922 

243. AB-II-m-A-
0128.02 

Incinta, cu complexul de 
clădiri 

Str. Mihai Viteazul 16 1921 - 1922 

245. AB-II-a-A-00130 Ansamblul "Palatul 
Episcopiei romano-catolice" 

Str. Mihai Viteazul  21 sec. XIII - XVI 

246. AB-II-m-A-
0130.01 

Palatul Episcopiei romano-
catolice, azi sediul  
Arhiescopiei romano-
catolice 

Str. Mihai Viteazul  21 sec. XIII - XVI 

247. AB-II-m-A-
0130.02 

Zid de incintă Str. Mihai Viteazul  21 sec. XIII - XVI 

217. AB-II-a-B-00093 Ansamblul urban "Str. 
Decebal" 

Str. Decebal sec. XX 

208. AB-II-m-A-00098 Fosta mănăstire a 
trinitarienilor, azi Biblioteca 
documentară Batthyaneum 

Str. Bethlen Gabriel 1 1715- 
736,1780 

209. AB-II-m-A-00100 Casa "Nicolae Bethlen", azi 
Facultatea Teologică 
Romano-Catolică 

Str. Bethlen Gabriel 3 sec. XVIII 

210. AB-II-m-A-00099 Palatul Apor, azi 
Universitatea 1 Decembrie - 
rectorat 

Str. Bethlen Gabriel 5 sec. XVII 

239. AB-II-m-A-00126 Muzeul Naţional al Unirii, 
fosta clădire "Babilon" 

Str. Mihai Viteazul 12 1851 

240. AB-II-m-A-00127 Sala Unirii, fosta Cazină 
Militară 

Str. Mihai Viteazul 14 1898,1921-
1922 

244. AB-II-m-A-00129 Catedrala romano-catolică 
"Sf. Mihail� 

Str. Mihai Viteazul 19 sec. XIII - XVI 

250. AB-II-m-A-00133 Palatul Principilor, azi 
Cercul Militar 

Str. Militari 4  sec. XVI - 
XVIII 

204. AB-II-m-B-00089 Fosta pulberărie nr. 1 La cca. 150 m N de curtina 
bastionului Sf. Ştefan 

sec. XVIII 

205. AB-II-m-B-00090 Casă La cca. 50 m N de curtina care 
leagă bastioanele "Sf. Trinitate" 
şi "Sf. Ştefan" 

sec. XVIII 

211. AB-II-m-B-00101 Fosta Prefectură, azi 
Inspectorat şcolar judeţean 

Str. Bethlen Gabriel 7 sec. XVIII 

218. AB-II-m-B-00106 Casă Str. Decebal 2 1930 
230. AB-II-m-B-00115 Clădire Bd. Goga Octavian 11 înc. sec. XX 
248. AB-II-m-B-00131  Comisariat Str. Militari 1  sec. XVIII 
249. AB-II-m-B-00132 Manutanţă Str. Militari 2 1715 - 1736 
263. AB-II-m-B-00154 Colegiul Bethlen Str. Suluţiu Alexandru Sterca  2 sec. XVIII 
264. AB-II-m-B-00147 Clădire, fosta "Casa 

Camerală" 
Str. Şaguna Andrei, mitropolit 1 sec. XVIII 



 

 

 

265. AB-II-m-B-00148 Casă Str. Şaguna Andrei, mitropolit 2 sf. sec. XIX 
266. AB-II-m-B-00149 Casă Str. Şaguna Andrei, mitropolit 3 sec. XIX 
267. AB-II-m-B-00150 Casă Str. Şaguna Andrei, mitropolit 5 sf. sec. XIX 
268. AB-II-m-B-00151 Biblioteca Universităţii "1 

Decembrie 1918" 
Str. Şaguna Andrei, mitropolit 6 sf. sec. XIX 

269. AB-II-m-B-00152 Casă Str. Şaguna Andrei, mitropolit 7 sf. sec. XIX 
270. AB-II-m-B-00153 Casă Str. Şaguna Andrei, mitropolit 9  sf. sec. XIX 
288. AB-II-m-B-00118 Fostul Spital militar, azi 

Spitalul de Neurologie şi 
Psihiatrie 

Str. Unirii 3 sec. XVIII - 
XX 

289. AB-II-m-B-00119 Casă Str. Unirii 5 sec. XIX 
290. AB-II-m-B-00120 Casă Str. Unirii 9 sec. XVIII 
291. AB-II-m-B-00122 Casă Str. Unirii 13 înc. sec. XX 
292. AB-II-m-B-00121 Fostul colegiu iezuit Str. Unirii 15 sec. XVI 

 
III. Monumente, ansambluri şi situri în Cap. III al LMI – Monumente de for public 
 4 monumente înscrise în LMI, în grupa valorică B 

Nr. Cod LMI 2010 Denumire Adresă Datare 
650. AB-III-m-B-00403 Obeliscul închinat eroilor 

din Regimentul 50 infanterie 
căzuţi în lupta de la 
Custozza în 1866 

Parcul Custozza 1906 

651. AB-III-m-B-00404 Monumentul lui Ludovic 
Losy von Lossenau căzut la 
9 noiembrie 1849 la Simeria 

Parcul Custozza 1860 
 

652. AB-III-m-B-00401 Obeliscul închinat memoriei 
lui Horea, Cloşca şi Crişan 

str. Mihai Viteazul 1937 

653. AB-III-m-B-00402 Statuia ecvestră a lui Mihai 
Viteazul 

Str. Mihai Viteazul 1968 

 



 

 

 

În vecinătatea teritoriului studiat se găsesc următoarele monumente istorice 
(1 sit, 6 ansambluri, 36 monumente, toate de grupă valorică B): 

2. AB-I-s-B-00003 Necropolă de înhumaţie şi 
de incineraţie 

"Podei la S de cetate, deasupra 
cimitirului ortodox 

sec. II - III p. 
Chr., Epoca 
romană 

219. AB-II-a-B-00095 Ansamblul urban "Bd. 
Ferdinand I" 

Bd. Ferdinand I 1-35, 2-26  sf. sec. XIX 

226. AB-II-a-B-00113 Fosta mănăstire 
franciscană 

Bd. Ferdinand I 19-21 sf. sec. XIX 

227. AB-II-m-B-
00113.01  

Biserica franciscană Bd. Ferdinand I 19-21 sf. sec. XIX 

228. AB-II-m-B-
00113.02 

Casă Bd. Ferdinand I 19-21 sf. sec. XIX 

231. AB-II-a-B-00116 Ansamblul bisericii 
"Bunavestire�-Grecească 

Str. Iancu Avram 7 sec. XVIII - 
XIX 

232. AB-II-m-B-
00116.01 

Bisericia "Bunavestire�-
Grecească 

Str. Iancu Avram 7 sec. XVIII - 
XIX 

670. AB-IV-m-B-
00116.02 

Cimitirul bisericii 
"Bunavestire� -Grecească 

Str. Iancu Avram 7 sec.XVIII - 
XIX 

251. AB-II-a-B-00094 Ansamblul urban, "Str. 
Primăverii " 

Str. Primăverii sf. sec. XIX 

271. AB-II-a-B-00096 Ansamblul urban "Str. 
Teilor" 

Str. Teilor sf. sec. XIX 

281. AB-II-a-B-00097 Ansamblul urban "Str. 
Trandafirilor " 

Str. Trandafirilor sf. sec. XIX - 
înc. sec. XX 

212. AB-II-m-B-00102 Sediul actual al Prefecturii Piaţa Brătianu I.C. 1 sec. XIX-XX 
220. AB-II-m-B-00107 Casă Bd. Ferdinand I 2 sf. sec. XIX 
221. AB-II-m-B-00108 Casă Bd. Ferdinand I 4 sf. sec. XIX 
222. AB-II-m-B-00109 Casă Bd. Ferdinand I 7 sf. sec. XIX 
223. AB-II-m-B-00110 Casă Bd. Ferdinand I 11 sf. sec. XIX 
224. AB-II-m-B-00111 Casă Bd. Ferdinand I 12 sf. sec. XIX 
225. AB-II-m-B-00112 Casă Bd. Ferdinand I 16 sf. sec. XIX 
229. AB-II-m-B-00114 Casă Bd. Ferdinand I 26 sf. sec. XIX 
234. AB-II-m-B-00123 Fostul palat "Gisella" Piaţa Maniu Iuliu 10 sec. XIX 
235. AB-II-m-B-00124 Cofetăria "Roşu şi Negru� Piaţa Maniu Iuliu 10 sec. XIX 
252. AB-II-m-B-00138 Casă Str. Primăverii 3 sf. sec. XIX 
253. AB-II-m-B-00139 Casă Str. Primăverii 5-7 sf. sec. XIX 
254. AB-II-m-B-00141 Casă Str. Primăverii 9 cca. 1900 
255. AB-II-m-B-00142 Casă Str. Primăverii 11 cca. 1900 
256. AB-II-m-B-00143 Casă Str. Primăverii 12 sf. sec. XIX 
257. AB-II-m-B-00145 Casă Str. Primăverii 16 cca. 1900 
258. AB-II-m-B-00146 Casă Str. Primăverii 22 cca. 1900 
259. AB-II-m-B-00134 Casă Str. Regina Maria 2 sf. sec. XIX 
260. AB-II-m-B-00135 Casă Str. Regina Maria 3 înc. sec. XIX 
261. AB-II-m-B-00136 Casă Str. Regina Maria 5 sf. sec. XIX 
262. AB-II-m-B-00137 Casă Str. Regina Maria 7 sf. sec. XIX 
272. AB-II-m-B-20911 Casă Str. Teilor 6 sf. sec. XIX 
273. AB-II-m-B-00155 Casă Str. Teilor 8 sf. sec. XIX 
274. AB-II-m-B-00156 Casă Str. Teilor 9 sf. sec. XIX 
275. AB-II-m-B-00157 Casă Str. Teilor 10 sf. sec. XIX 
276. AB-II-m-B-00158 Casă Str. Teilor 11 sf. sec. XIX 
277. AB-II-m-B-00159 Casă Str. Teilor 12 sf. sec. XIX 
278. AB-II-m-B-00160 Casă Str. Teilor 13 sf. sec. XIX 
279. AB-II-m-B-00161 Casă Str. Teilor 15 1906 
280. AB-II-m-B-00162 Casă Str. Teilor 17 sf. sec. XIX 
282. AB-II-m-B-00144 Casa Camil Velican Str. Trandafirilor 11 înc. sec. XX 
283. AB-II-m-B-00140 Casa Rubin Patiţia şi 

Zaharia Munteanu 
Str. Trandafirilor 14 sf. sec. XIX 

284. AB-II-m-B-00163 Casă Str. Trandafirilor 17 sf. sec. XIX 
285. AB-II-m-B-00164 Casă Str. Trandafirilor 18 sf. sec. XIX 
286. AB-II-m-B-00165 Casă Str. Trandafirilor 24 sf. sec. XIX 
287. AB-II-m-B-00166 Casă Str. Trandafirilor 26 sf. sec. XIX 

 
Localizarea monumentelor istorice se găseşte în Planşa 2.2. Situația existentă 
- Regimul de protecţie și valoarea construcțiilor și amenajărilor. 



 

 

 

 
2.2. Evaluarea construcțiilor și amenajărilor 
2.2.1. Mod şi grad de protecţie necesar  
Protecţia comportă trei direcţii complementare: (1) protejarea fondului construit, 
plantaţiilor şi amenajărilor valoroase; (2) protejarea tipurilor de ţesut urban 
valoroase prin perpetuarea principiilor de construire valoroase şi definirea de 
moduri de construire viitoare compatibile cu acestea şi (3) direcţionarea dezvoltării 
urbane astfel încât să se obţină coerenţă a cadrului urban.  
Pentru a putea obţine această coerenţă, este obligatorie acceptarea ideii de 
reglementare diferită a fiecărui imobil. 
 Riscurile principale care planează asupra dezvoltării viitoare a zonei sunt: 

(a) desfiinţarea clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală, a căror 
valoare de piaţă este inferioară celei a terenului;  
(b) construirea intensivă pe parcele prin raportare simplă la vecini, cu 
consecinţa limitării potenţialului de dezvoltare al imobilelor vecine şi 
degradarea cadrului urban; 
(c) tratarea inadecvată a clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală prin 
introducerea de materiale inadecvate (tâmplării, zugrăveli, învelitori ş.a.); 
(d) mansardarea sau extinderea construcţiilor în manieră inadecvată;  
(e) distrugerea suprafeţelor plantate, obturarea împrejmuirilor, 
construirea de corpuri-anexă nocive; 
(f) distrugerea sau afectarea patrimoniului arhelogic (cercetat sau 
necercetat) 

 Protecţia necesară împotriva manifestării acestor riscuri trebuie să 
respecte următoarele direcţii:  

(a)  protejarea, prin P.U.Z., a clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală 
mare şi medie;  
(b)  stabilirea unui regim de construire adecvat zonei, cu limitarea indicilor 
de construibilitate la valori acceptabile pentru zonă şi cu stabilirea unui 
mod de aşezare pe parcelă adecvat vecinătăţilor;  
(c)  introducerea, prin P.U.Z., a unor reguli stricte referitoare la aspectul 
exterior al clădirilor;  
(d)  protejarea, prin P.U.Z., a spaţiilor libere şi plantate valoroase, a 
împrejmuirilor și a patrimoniului subteran; 
(e)  consecvenţa administraţiei publice locale şi centrale în aplicarea 
reglementărilor P.U.Z. 



 

 

 

 
2.2.2. Mod şi grad de dezvoltare permis  
Modul de dezvoltare permis se subordonează modului de protecţie stabilit şi 
urmăreşte cu prioritate: 
 Înnoirea fondului construit vetust, prin restaurarea/reabilitarea clădirilor 

protejate;  
 Înlocuirea clădirilor fără valoare istorică şi arhitecturală cu clădiri care 

respectă caracteristicile bine definite ale ţesutului urban adiacent; 
 Protejarea spaţiilor libere şi plantate valoroase şi introducerea unui 

procent minim de suprafeţe plantate pe parcele;  
 Regenerarea plantaţiilor publice existente şi realizarea de plantaţii noi; 
 Amenajarea spațiilor publice deschise și închise în concordanță cu 

obiectivele de dezvoltare a zonei. 
Aceste modele se vor aplica diferenţiat, în funcţie de restricţiile şi permisivităţile 
specifice parcelei în cauză. 
 
2.2.3. Clădiri și amenajări valoroase 
Categorii valorice referitoare la clădiri: 

0. Clădiri cu valoare culturală complexă excepţională  
1. Clădiri cu valoare culturală complexă mare  
2. Clădiri cu valoare culturală complexă medie 
3. Clădiri cu valoare culturală complexă mică 
4. Clădiri fără valoare istorică şi arhitecturală. 

Metoda de evaluare: 
Încadrarea valorică a fost realizată plecând de la Ordinul MCC nr. 2260 din 18 
aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 
monumentelor istorice. Evaluarea nu priveşte interioarele clădirilor (inaccesibile 
echipei de cercetare). Din acest motiv, încadrarea valorică se poate utiliza în 
cadrul exclusiv al studiului; totuşi, încadrarea unei clădiri ca fiind cu valoare 
culturală complexă mare (valoare de vechime, istorică, arhitecturală, urbanistică, 
memorial-simbolică,raritate) semnalează că imobilul este susceptibil de a fi inclus 
în Lista Monumentelor Istorice în cazul în care este instituită conform legii 
procedura de clasare. 
Criteriile de evaluare, preluate din OMCC nr. 2260/2008 (art. 7 şi urm.), aplicate 
fiecărui corp de clădire accesibil, sunt următoarele: 
A) Criteriul vechimii: 
B) Criteriul referitor la valoarea arhitecturală, artistică şi urbanistică: 
C) Criteriul referitor la frecvenţă (raritate şi unicitate); 
D) Criteriul referitor la valoarea memorial-simbolică  
În vederea clasării unui imobil în grupa A a monumentelor istorice este necesară 
(OMCC nr. 2260/2008, art. 12): 



 

 

 

a) acordarea cel puţin a unui calificativ excepţional, cu excepţia imobilelor 
incluse în Lista patrimoniului mondial şi a celor din Lista indicativă de includere în 
Lista patrimoniului mondial; 
b) acordarea cel puţin a calificativului mare la toate criteriile de clasare, cu 
excepţia criteriului referitor la valoarea memorial-simbolică; 
c) acordarea cel puţin a unui calificativ foarte mare, a unui calificativ mare şi a 
unui calificativ medie. 
În vederea clasării unui imobil în grupa B a monumentelor istorice este necesară 
acordarea a cel puţin 3 calificative medie, cu excepţia cazurilor în care, în funcţie 
de zona istorico-geografică, la criteriul vechime se acordă calificativul mică 
(OMCC nr. 2260/2008, art. 13). 
 
Corespondenţa dintre Ordinul de clasare şi categoriile valorice din prezentul 
studiu: 
0. Clădiri cu valoare culturală complexă excepţională 
Clădiri care sunt susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice, grupa valorică 
A, cf. OMCC 2260/2008 – care prezintă (a) cel puţin un calificativ „excepţional”, cu 
excepţia imobilelor incluse în Lista patrimoniului mondial şi a celor din Lista 
indicativă de includere în Lista patrimoniului mondial; (b) cel puţin calificativ „mare” 
la toate criteriile de clasare, cu excepţia criteriului referitor la valoarea memorial-
simbolică; (c) cel puţin un calificativ „foarte mare”, un calificativ „mare” şi un 
calificativ „medie”. 
1. Clădiri cu valoare culturală complexă mare  
Clădiri care sunt susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice, grupa valorică 
B, cf. OMCC 2260/2008 – care prezintă cel puţin 3 calificative „medie”. 
2. Clădiri cu valoare culturală complexă medie 
Clădiri care nu sunt susceptibile de fi clasate ca monumente istorice, însă prezintă 
2 calificative „medie” sau un calificativ „mare” şi un calificativ „medie”. 
3. Clădiri cu valoare culturală complexă mică 
Clădiri care nu pot fi clasate ca monumente istorice, însă prezintă 1 calificativ 
„medie”. 
4. Clădiri fără valoare culturală 
Clădirile care nu se încadrează în condiţiile stabilite mai sus. 
 



 

 

 

2.2.4. Elemente protejate și metode de protejare 
2.2.4.1. Măsuri de conservare care vor fi preluate în P.U.Z. şi R.L.U. 
A. Conservarea, pe perioada de valabilitate a PUZ, prin instrumentul RLU 
aferent acestuia, a clădirilor cu valoare  culturală complexă medie sau mare: 

(A1) În cazul clădirilor cu valoare culturală complexă mare şi a 
monumentelor istorice, desfiinţarea va fi interzisă, iar intervenţiile 
condiţionate de obţinerea unui aviz favorabil al M.C. sau D.J.C.P.N. În baza 
P.U.Z. şi R.L.U. aprobat, aceste instituţii se vor putea opune desfiinţării 
clădirii, fără a avea nevoie de o procedură administrativă specială.  
 (A2) În cazul clădirilor cu valoare culturală complexă medie, intervenţiile vor 
fi condiţionate de obţinerea unui aviz favorabil al M.C. sau D.J.C.P.N.  În 
baza P.U.Z. şi R.L.U. aprobat, aceste instituţii se vor putea opune demolării 
totale sau parţiale a clădirii, fără a avea nevoie de o procedură administrativă 
specială. 
(A3) Clădirile cu valoare culturală complexă mică sau fără valoare culturală 
nu vor fi protejate prin P.U.Z., desfiinţarea fiind permisă după obţinerea unui 
aviz favorabil al M.C. sau D.J.C.P.N. Aceste instituţii se vor putea opune 
demolării numai prin începerea unei proceduri de clasare în L.M.I., în cazul 
în care consideră încadrarea din P.U.Z. ca fiind eronată, vor putea solicita 
elaborarea unui releveu amănunţit şi vor putea formula recomandări 
privitoare la conservarea anumitor elemente de valoare.  

B. Conservarea, pe perioada de valabilitate a P.U.Z., prin instrumentul R.L.U. 
aferent acestuia, a suprafeţelor libere şi plantate cu valoare mare sau medie 
situate în domeniul public sau în incinte. 
 
2.2.4.2. Măsuri administrative, recomandate M.C., D.J.C.P.N. sau Primăriei mun. 
Alba Iulia 
A. În cazul imobilelor cu valoare culturală complexă (susceptibile a fi incluse în 
Lista Monumentelor Istorice), studiul recomandă demararea procedurii de clasare 
(încadrarea şi categoria valorică vor fi stabilite ulterior): 
B. Se recomandă amplasarea de inscripţii sau plăci memoriale, avizate de M.C.; 
în cazul clădirilor în care au locuit personalităţi sau/şi în cazul celor realizate de 
arhitecţi importanţi.  



 

 

 

 

2.3. Stabilirea şi delimitarea zonei construite protejate “Cetatea Alba 
Iulia” 
Delimitarea ZCP „Cetatea Alba Iulia” a rezultat din articularea a două evaluări: 

a. Evaluarea legală, concretizată în clasarea în Lista monumentelor 
istorice a Sitului urban „Cetatea Alba Iulia”, cod AB-II-s-A-00091. 
Situl este delimitat după cum urmează: 

- la Est – Str. N. Bălcescu, Str. Decebal, Str. Octavian Goga 
- la Nord – Calea Moţilor, Bd. Horea 
- la Vest – Bd. Horea, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Încoronării 
- la Sud – Bd. Încoronării 

b.  Evaluarea (avizată de Ministerul Culturii, prin intermediul CNMI – 
Secțiunea Urbanism și Zone Protejate) realizată prin studiul istoric 
general (aferent PUG).  

În urma corelării acestor două evaluări, precum și datorită faptului că, pe parcursul 
elaborării / avizării prezentului PUZ, a fost aprobat Planul urbanistic general al 
mun. Alba Iulia (prin HCL nr. 158 / 30.05.2014), prezenta documentație preia 
delimitarea zonei construite protejate, așa cum a fost ea stabilită prin 
Studiul istoric general și prin PUG. 
Suprafața acestei zone este de 104,68 ha. 
 
2.3.1. Zone istorice de referință 
Au fost determinate trei zone istorice de referință. Criteriile care au stat la baza 
acestei delimitări sunt atât de natură istorică (diversele faze de evoluție ale zonei și 
ale ansamblului cetății), cât și funcțională (destinații trecute și prezente) și topografică. 
Zonele istorice de referință (ZIR) sunt: 
 ZIR 1: Orașul medieval sau Orașul de sus 
 ZIR 2: Amenajările de apărare ale cetății stelate 
 ZIR 3: Orașul contemporan 
 
ZIR 1: Orașul medieval sau Orașul de sus este delimitată de conturul exterior al 
bastioanelor cetății stelate (limita inferioară a zidurilor acestora), precum și de limita 
inferioară a curtinelor. 
ZIR 2: Amenajările de apărare ale cetății stelate este delimitată interior de limita ZIR 1 
descrisă mai sus și exterior de limita extremă a amenajărilor defensive (șanț exterior, 
contraescarpe). Această limită corespunde, în general, cu limita posterioară a 
parcelelor orașului contemporan. Acolo unde această limită este neclară sau 
inexistentă (latura vest), a fost luată în considerație limita funcțională a amenajărilor 
exterioare ale cetății. 
ZIR 3: Orașul contemporan este limitată exterior de limita ZCP „Cetatea Alba Iulia” 
 



 

 

 

2.3.2. Subzone istorice de referință 
Subzonele istorice de referință (SIR) au fost delimitate pe criterii diferite, în funcție 
de caracterul dominant al fiecărui ZIR. Astfel, în ZIR 1 a primat criteriul istoric, în 
ZIR 2 a primat criteriul topografic și în ZIR 3 a primat criteriul funcțional-
configurativ. 
SIR astfel delimitate sunt: 

a. În cadrul ZIR 1: Orașul medieval sau Orașul de sus 
 SIR 1.1: Nucleul medieval (Catedrala Sf. Mihail, Bastionul 

Sfânta Trinitate / Bastionul Bethlen, palatele) 
 SIR 1.2: Bastionul Sf. Eugen (Eugeniu de Savoia) / Bastionul 

Sașilor 
 SIR 1.3: Instituțiile orașului princiar (Colegiul Bethlen, 

Monetăria, Manutanța) 
 SIR 1.4: Instituțiile culturale (Universitatea, Seminarul și 

Batthyaneum) 
 SIR 1.5: Locuințe din orașul princiar 
 SIR 1.6: Piața orașului și muzeele 
 SIR 1.7: Catedrala ortodoxă 
 SIR 1.8: Bastionul Sf. Mihail, spitalul militar 
 SIR 1.9: Bastionul Sf. Carol Borromeul (Împăratul Carol al VI-lea) 
 SIR 1.10: Bastionul Sf. Elisabetta (Împărăteasa Elisabetta-

Cristina) 
 SIR 1.11: Bastionul Sf. Ioan Capistrano (Transilvaniei) 
 SIR 1.12: Bastionul Sf. Ștefan (Contele de Steinville) 

b. În cadrul ZIR 2: Amenajările de apărare ale cetății stelate 
 SIR 2.1: Șanțul interior, cleștii, cazematele, ravelinele, 

contragărzile 
 SIR 2.2: Accesul la poarta de vest a cetății 
 SIR 2.3: Mitropolia ortodoxă medievală și locuințele 
 SIR 2.4: Sistemul de apărare spre zona de câmpie (escarpă, 

șanț exterior) 
 SIR 2.5: Sistemul de apărare spre zona de platou (șanț 

exterior, contraescarpă) 
c. În cadrul ZIR 3: Orașul contemporan 
 SIR 3.1: Parcul Marii Uniri 
 SIR 3.2: Locuințele pe loturi (prima jumătate a sec. XX) 
 SIR 3.3: Locuințele colective (a doua jumătate a sec. XX) 
 SIR 3.4: Orașul de jos 
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3. STUDIU URBANISTIC – DOCUMENTAȚII ANTERIOARE 

3.1. Încadrare în localitate 
Zona studiată în prezenta documentație se găsește în centrul municipiului Alba 
Iulia, fiind delimitată preliminar, prin Caietul de sarcini și Propunerea tehnică, de o 
serie de artere majore de circulație, respectiv: 

- la Est – Str. N. Bălcescu, Str. Decebal, Str. Octavian Goga; 
- la Nord – Calea Moţilor, Bd. Horea; 
- la Vest – Bd. Horea, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Încoronării; 
- la Sud – Bd. Încoronării. 

Teritoriul studiat include și este configurat în jurul fortificațiilor complexe de tip 
Vauban realizate în prima jumătate a sec. XVIII, cuprinzând și zona înconjurătoare 
a acesteia. Vatra istorică a mun. Alba Iulia s-a dezvoltat la est de zona studiată. 
Urbanizarea zonei de vest este de dată mai recentă (sec. XX, mai ales în a doua 
jumătate a sa). Zonele de la nord și sud de cetate, dincolo de limitele zonei 
studiate, sunt urbanizate în ultimele decenii.    
 
3.2. Studii și documentații anterioare 
3.2.1. Prevederi PUG pentru zona studiată 
Planul urbanistic general al mun. Alba Iulia, aprobat cu HCL nr. 158/30.05.2014, 
propune, pentru diverse sub-zone ale zonei studiate, următoarele încadrări: 

CP 1 - Subzona centrală protejată suprapusă peste situl urban și 
arheologic protejat de valoare națională cuprinzând Cetatea Alba Iulia  
 CP2 - Subzona centrală protejată a fortificațiilor, acoperite cu vegetație, 
din jurul nucleului urban istoric 
 CP3 - Subzona centrală protejată de valoare  locală, adiacentă pe latura 
de est a Cetății, formata din  clădiri cu puține niveluri (P – P+1) din 
perioada interbelică 
 L3P - Subzona locuințelor individuale cu P, P+1 niveluri în regim de 
construire înşiruit de tip ardelenesc, înșiruit, cuplat și izolat situate în arii 
protejate 
 MA2 - Subzona mixtă situată în afara zonei protejate cu regim de 
construire continuu, discontinuu sau punctual și înălțimi maxime de P+4-5 
niveluri 
 DA - Subzona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice dispersate 
în afara zonei protejate 
 DP - Subzona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice dispersate 
în zone protejate 
 V1 - Spații plantate publice cu acces nelimitat 

În ceea ce privește prevederile RLU aferent PUG, prezentăm mai jos o sinteză 
sumară a lor pentru unitățile teritoriale de referință cuprinse în zona studiată.  
 



 

 

 

CP 1 + CP2 + CP3 
Subzona centrală protejată suprapusă peste situl urban și arheologic protejat de 
valoare națională cuprinzând Cetatea Alba Iulia + Subzona centrală protejată a 
fortificațiilor, acoperite cu vegetație, din jurul nucleului urban istoric + Subzona 
centrală protejată de valoare  locală, adiacentă pe latura de est a Cetății, formata 
din  clădiri cu puține niveluri (P – P+1) din perioada interbelică 

Întreaga zonă centrală protejată CP va face obiectul unui P.U.Z. (prezentul PUZ – 
n.n.) 
Categoriile de interventie permise fara a fi necesara aprobarea prealabila a 
PUZ Zona centrala protejata, insa  obligatoriu cu obtinerea  avizului DJCPN Alba , 
sunt: 

1. Lucrari de intretinere a imobilelor (renovari si reparatii ale anvelopantei 
prin reinnoirea straturilor superficiale degradate, reparatii ale instalatiilor 
interioare si/sau exterioare deteriorate care degradeaza fondul construit) 

2. Lucrari de conservare si punere in valoare a imobilelor (restaurarea 
corpurilor de cladire si a elementelor constructive pastrate, asanarea prin 
demolare a constructiilor cu caracter parazitar, mansardarea podului 
existent cu conditia de a nu modifica volumul sarpantei,reabilitarea 
suprafetelor neconstruite ale imobilelor prin refacerea pavajelor si a 
zonelor verzi) 

3. Lucrari de reabilitare a infrastructurii publice (inlocuirea retelelor 
subterane vechi si montarea ascunsa in subteran a tuturor elementelor 
retelei; inlocuirea retelelor aeriene pentru distributia energiei electrice, 
gaze naturale, telefonie, transmisie date si cablu TV cu retele subterane; 
refacerea sistemului rutier si pietonal, partial si/sau total cu conditia 
reducerii gradului de impermeabilitate a pavajului) 

4. Lucrari de construire cu caracter temporar (amplasarea de structuri 
autoportante cu caracter provizoriu, sezonier, pentru evenimente,  targuri, 
terase impreuna cu mobilierul lor, umbrele, jardiniere, decoratiuni de 
sezon; se ia in considerare Regulamentul privind desfasurarea activitatilor 
comerciale de tipul comert stradal in Cetatea Alba Carolina- zona 
interioara a fortificatiei) 

Categoriile de interventie interzise până la aprobarea PUZ Zona centrala 
protejată sunt: 

1. Lucrari de construire pe terenuri libere, cu exceptia celor definite la pct.4. 
2. Lucrari de demolare si/sau construire pe terenuri considerate „eliberabile”, 

aceste terenuri vor fi marcate in PUZ Zona centrala protejata.  
Categoriile de interventie interzise definitiv in CP Zona centrala protejata: 
amplasarea de panouri pentru afisarea reclamelor pe cladiri, amplasarea de 
reclame pe cladiri, pe suport de carton, textil sau plastic-textil. 

 
 
L3P 
Subzona locuințelor individuale cu P, P+1 niveluri în regim de construire înşiruit de 
tip ardelenesc, înșiruit, cuplat și izolat situate în arii protejate 



 

 

 

Utilizări admise 
- locuinte individuale cu maxim P+1+M in regim de  construire insiruit, 

cuplat sau izolat, precum si de tip ardelenesc (pseudo-insiruit); 
- echipamente publice aferente locuintelor; 
- amenajarea in cladiri a unor spatii pentru comert si servicii necesare 

pentru satisfacerea cerintelor zilnice. 
 

MA2 
Subzona mixtă situată în afara zonei protejate cu regim de construire continuu, 
discontinuu sau punctual și înălțimi maxime de P+4-5 niveluri 
Utilizări admise 

- institutii, servicii si echipamente publice; 
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, 

cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii si alte servicii 
profesionale; 

- lacasuri de cult; 
- servicii sociale, colective si personale;  
- comert cu amanuntul; 
- depozitare mic-gros; 
- hoteluri, pensiuni, agentii de turism; 
- restaurante, cofetarii, cafenele etc;  
- loisir si sport in spatii acoperite; 
- parcaje publice; 
- locuinte cu partiu obisnuit si locuinte cu partiu special care includ spatii 

pentru profesiuni liberale; 
- grupari de functiuni admise acatuind centre de cartier; 
- amenajari pietonale – piatete, scuaruri. 
 

DA+DP 
Subzona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice dispersate 
DA - Subzona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice dispersate în afara 
zonei protejate 
DP - Subzona instituțiilor, serviciilor și echipamentelor publice dispersate în zone 
protejate 
Pentru orice intervenție este necesară elaborarea unui PUD 
Utilizări admise 

- spaţii pentru instituţii. servicii publice administraţie (servicii tehnice) şi 
echipamente publice din reteaua învăţământ, sănătate, asistenţă socială, 
recreare (cluburi pentru tineret) si sport 



 

 

 

 
V1 
Spații plantate publice cu acces nelimitat  
Utilizări admise 

- sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in : 
 spatii plantate cu arbori, arbusti, gazon si partere florale 
 circulatii pietonale, din care unele ocazional carosabile pentru 

intretinerea spatiilor plantate 
 mobilier urban, amenajari pentru joc si odihna; 
 pavilioane cu utilizare flexibilă, chioscuri,  adaposturi; 
 grupuri sanitare,  

 
3.2.2. Documentații de urbanism aprobate 
3.2.2.1. Aplicarea metodologiei de elaborare şi conţinut - cadru al documentaţiilor 

de urbanism pentru zone construite protejate - studiu de caz: PUZ 
Cetatea Alba Iulia 

Doumentația menționată mai sus a fost elaborată în cursul anului 2005 de către 
SC Proiect Alba SA, având ca beneficiar Ministerul Transporturilor, Construcțiilor 
și Turismului (MTCT). Elaboratorii principali au fost arh. Cătălina Preda (șef 
proiect) și arh. Doina Harda. 
Documentația, care cuprinde și un Regulament local de urbanism, nu a fost 
promovată spre avizare / aprobare. În consecință, ea nu a produs și nu produce 
efecte legale. Cu toate acestea, considerăm că o serie de etape parcurse de 
acest PUZ sunt valoroase (atât din punct de vedere documentar, cât și 
metodologic) și că ele pot constitui o bază validă pentru prezenta lucrare, prin 
actualizarea și re-evaluarea lor.    
Dintre acestea, menționăm: 
- documentarea istorică și arheologică (la nivelul anului 2005); 
- evaluările construcțiilor și amenajărilor; 
- delimitarea zonei protejate, a zonelor istorice de referință (ZIR) și a subzonelor 
istorice de referință (SIR); 
- propunerile de dezvoltare și reglementare (urbanistice, de circulații, de rețele 
etc.); 
- elementele operaționale (plan de marketing, plan de dezvoltare). 
Deși tema prezentului proiect este, conform cerințelor din Caietul de sarcini, 
actualizare PUZ din 2005, există o serie de motive care fac ca această operațiune 
să fie, mai degrabă, una de refacere. Dintre acestea, menționăm: 
- timpul îndelungat scurs de la elaborarea PUZ inițial (8 ani); 
- schimbarea cadrului legislativ și normativ (în special, repetatele modificări ale 
Legii nr. 350/2001); 



 

 

 

- modificările puternice intervenite în situația din teren, ca urmare a evoluției 
urbanistice și a proiectelor de mare amploare implementare de către Primăria 
mun. Alba Iulia; 
- descoperirile arhelogice noi și importante realizate cu ocazia lucrărilor din cetate; 
- unele divergențe metodologice și de abordare inerente schimbării echipei de 
proiectare. 
 
Prezentăm mai jos o scurtă descriere a acestei documentații complexe, realizată 
de șeful de proiect, arh. Cătălina Dana Preda, specialist în domeniul protecției 
monumentelor istorice. 

Studiul pilot si studiul de caz PUZ ZCP- avand ca obiect Cetatea Alba Iulia au fost elaborate 
in urma aparitiei a doua texte legislative: 
 OUG nr. 93/29 iunie 2000 privind declararea municipiului Alba Iulia si a zonei 

inconjuratoare ca obiectiv de interes national  
 Legea 344/6 iulie 2001 pentru aprobarea OUG nr. 93/29 iunie 2000 privind 

declararea municipiului Alba Iulia si a zonei inconjuratoare ca obiectiv de interes 
national 

In cadrul textului legislativ al OUG. , Art.1 precizeaza lucrarile necesar a fi realizate pentru 
atingerea acestui obiectiv de interes national - ”lucrari de restaurare, consolidare conservare 
si punere in valoare a monumentelor istorice respectiv pentru lucrari publice de reabilitare a 
constructiilor, echipamentelor si infrastructurii in vederea realizarii proiectului Alba Iulia 
Milenium”. 
Colaborarea cu Ministerul Culturii din Luxemburg pentru punerea in valoare a Cetatii Alba 
Iulia ca si fortificatie de tip Vauban a condus la necesitatea elaborarii unui document de 
urbanism  de tip PUZ, in vederea realizarii unui regulament diferentiat pe UTR-uri si a unor 
propuneri de dezvoltare urbana specifice. 
In vederea aplicarii actului normativ referitor la Zone construite protejate aparut in anul 2003-
“Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone 
construite protejate(PUZ)” aprobat prin Ordinul nr. 562/2003, a fost realizat Proiectul nr. 
4667/2004 - APLICAREA METODOLOGIEI DE ELABORARE SI CONTINUT CADRU AL 
DOCUMENTATIILOR DE URBANISM PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE- 
STUDIU DE CAZ: PUZ CETATEA ALBA IULIA, Elaborator : S.C. Proiect Alba S.A. , 
Beneficiar: Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. 
Proiectul este structurat in doua faze de elaborare: 
 Faza 1. Analiza stadiului actual al dezvoltarii urbane a zonei studiate 
 Faza 2. Propuneri de dezvoltare urbana si regulament local de urbanism 

In cadrul Fazei 1, pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului existente la 
acea data - (PUG 1995, PATJ 2000) cat si a studiilor elaborate de catre S.C. Prodomus S.A. 
si S.C. Proiect Alba S.A.(1995-1997, 2000-2001) referitoare la un inventar- repertoriu al 
valorilor istorice, de arhitectura si arheologie si o delimitare a zonelor protejate din municipiul 
Alba Iulia au fost analizate: 

- particularitatile zonei Cetatii in relatie cu orasul 
- evolutia centrului istoric al localitatii 
- zonificarea si organizarea functionala la nivelul localitatii (cu o analiza mai 

amanuntita asupra zonei Cetatii) 
Concluziile acestor analize au conturat situatia zonei Cetatii si a relatiei sale cu 
orasul,determinand urmatoarele disfunctionalitati prezente la acea data: 

- “izolarea” Cetatii fata de restul orasului, prin ocuparea sa cu functiuni 
preponderent militare si utilizarea spatiului public aproape in exclusivitatea ca si 



 

 

 

circulatie de tranzit pentru locuitori; spatiul reprezentat de elementele de fortificatie 
este complet neutilizat fiind perceput ca o bariera fizica intre interiorul Cetatii si restul 
orasului. 
- necesitatea reconsiderarii patrimoniului construit din interiorul Cetatii ca si 
“resursa reutilizabila” (prin conservarea  si punerea in valoare a elementelor 
semnificative istorice si arhitecturale)dar crescand valoarea de utilizare a acestora, 
prin interventii adecvate in contextul cresterii calitatii vietii utilizatorilor/locuitorilor. 
- revitalizarea si /sau reconfigurarea unor spatii publice urbane existente in 
cadrul Cetatii (axele reprezentate de strazile Mihai Viteazul si Nicolae Iorga, parcul 
Custozza, spatiul dintre cladirea Comisariatului Militar, Manutanta si Palatul 
Principilor,spatiul dintre Palatul Apor si vechea Prefectura – str. Gabriel 
Bethlen);caracterizarea acestor spatii apartinand domeniului public este aceea de 
spatii cu “uzura morala, functionala si de echipare urbana”. 

Analiza caracterului functional al componentelor Centrului istoric reprezentat de Cetate, 
conform PUG, face referire la doua unitati/zone complementare : 
1.Zona Centrului istoric Alba Iulia 
2.Zona adiacenta Cetatii/zona tampon 

1.Zona Centrului istoric Alba Iulia este caracterizata in primul rand de prezenta in toate 
etapele istorice majore a functiunii militare,urmata de functiunea de cult(cu elemente 
emblematice pentru cultul romano-catolic si ortodox) si functiunea de 
invatamant;functiunile de comert si mestesuguri, desi prezente pe parcursul evolutiei 
istorice pana in perioada moderna, nu se mai regasesc in Cetate iar functiunea 
rezidentiala prezenta in zona de Vest si Nord in sec XVII-XVIII-XIX este redusa. 
Functiunea administrativa, prezenta in sec. XIV-XV , este astazi absenta. 
Obiective de interes public necesare a fi realizate in vederea revitalizarii Cetatii: 
administratie publica (primarie), invatamant superior(universitate), cultura (muzee), 
turism(cultural- trasee culturale). 
2.Zona adiacenta Cetatii/zona tampon prezinta diferente functionale – zona de Vest 
include functiuni culturale, loisir (Casa de cultura, teatrul in aer liber, parc) si 
comert/servicii(hotel); zona de Est, preponderent rezidentiala constituita in special 
dupa reforma agrara din 1927, face trecerea catre Centrul administrativ al orasului. 
Obiective de interes public necesar a fi realizate:inserarea unor functiuni 
complementare celor din Cetate (trasee promenada, spatii verzi 
amenajate/gradini,comert, servicii). 

Studiile de fundamentare completeaza baza de date pentru determinarea reglementarilor ce 
au fost incluse in Regulamentul Local de Urbanism al PUZ Cetate Alba Iulia. 
Acestea includ mai multe paliere de analiza in vederea obtinerii unui tablou complet al zonei 
studiate: analiza istorica si a evolutiei urbane a localitatii, analiza conformarilor spatial- 
volumetrice caracteristice din cadrul Cetatii(trama stradala, parcelar,volume construite, spatii 
libere-publice si private, elemente emblematice ale siluetei urbane),analiza functiuni, 
echipare edilitara,circulatii, aspecte demografice si socio-economice. 
Din punct de vedere istoric si al evolutiei urbane, a rezultat unicitatea sitului studiat,in care o 
fortificatie antica-castrul roman, este utilizata si continuata ca punct fortificat in epoca 
prefeudala si Evul Mediu,devenind apoi o importanta cetate bastionara in prima jumatate a 
sec. XVIII. 
Atestat ca si oras/civitas din sec. XI,Alba Iulia este unul din primele orase din Transilvania 
resedinta episcopala si capitala a principatului Transilvania in sec XVI. 
Aceasta evolutie militara, ecleziastica si administrativa a determinat o anume imagine/ 
silueta urbana prin volumele construite (palate, catedrale dar si elemente majore de 
fortificatie) precum si un tesut urban specific,in trama stradala de astazi regasindu-se cele 
doua axe principale ale castrului roman-cardo si decumanum - iar in cadrul cetatii de tip 
Vauban din sec. XVIII  strada principala intre Poarta III si Poarta IV, piata centrala/parcul si 
traseul rectangular al strazilor care imparteau interiorul Cetatii in insule construite sau ce 



 

 

 

urmau a fi construite. 
Cercetarile arheologice , incepand cu primele investigatii sistematice de la sfarsitul sec. XIX 
si pana in epoca actuala, aduc la lumina fragmente din castrul roman si cladirile aflate la 
interiorul castrului,locuirea medievala dar si modul in care au fost ridicate unele din cladirile 
cele mai reprezentative din cetate (sec. XVII - XVIII)- prin utilizarea unor ziduri romane sau 
medievale. 
Observatiile realizate pe documentele cartografice existente (sec. XVII si sec. XVIII), atat 
planul cetatii medievale(1687-anonim italian, 1711 - G. M.Visconti) cat si planurile cetatii 
bastionare (1714-G.M. Visconti, 1731 si 1738-J.K.Weiss), releva forma tramei stradale 
istorice, amplasarea spatiului public major- piata (diferita in sec.XVII de cea din sec. XVIII 
sau parcul), dar si grupurile compacte de cladiri si asezarea lor in suprafetele unor insule 
relativ rectangulare. 
 Amplasamentul edificiilor reprezentative este prezentat in detaliu in hartile de mai sus, 
pentru latura de Nord, Est si Sud - situatia acestora in momentul elaborarii PUZ Cetate fiind 
precara in anumite zone: pe latura de Nord fosta Manastire a Trinitarienilor/Biblioteca 
Batthyaneum, Palatul Apor,fosta Prefectura,iar pe latura de Est si Sud edificii aflate in 
proprietatea MApN . 
Planurile de la inceputul sec. XX- planuri ale orasului realizate in anii 1900, 1918 sau 1928, 
redau acelasi traseu al strazilor , conformarea rectangulara a insulelor din Cetate cat si 
alinierea fronturilor construite (unele astazi destructurate - ex. Monetaria, in zona de Sud a 
Cetatii). 
Analiza infrastructurii de circulatie a confirmat deficientele de acces auto si pietonale, 
necesitatea elaborarii unui studiu de circulatie(pietonala, auto, parcari) corelat cu circulatia la 
nivelul Orasului de jos, pentru o mai buna accesibilitate a locuitorilor si turistilor catre Cetate. 
Echiparea cu retele edilitare analizata arata faptul ca un proiect integrat de refacere a 
retelelor de utilitati este o etapa prioritara in proiectele de refacere/regenerare si revitalizare 
a Cetatii. 
Evolutia populatiei si a locuirii in localitatea Alba Iulia sunt date importante in determinarea 
dezvoltarii localitatii, datele preluate incepand cu conscriptiile fiscale generale si conscriptiile 
confesionale (aparute la sfarsitul sec. XVII-inceputul sec. XVIII),acestea  avand insa anumite 
vicii in inregistrarea populatiei(categoriile privilegiate ale societatii din acea perioada, precum 
nobilimea si clerul nefiind inregistrate) sau in simultaneitatea culegerii datelor. 
Nu a putut fi realizata o evolutie demografica a zonei Cetatii, un profil al populatiei care a 
locuit in Cetate, datele statistice referindu-se la intregul oras, evolutia pe cartiere a putut fi 
determinata doar in datele de la ultimele doua recensaminte(1992, 2002)- nerelevante 
pentru evolutia si dezvoltarea urbana a Cetatii.  
Initial ridicarea fortificatiei de sec. XVIII urmarea sa transforme Alba Iulia in cel mai important 
centru fortificat al Transilvaniei,dar aceasta importanta operatiune urbana si militara a 
condus la mutarea populatiei din Cetate in zona de jos,pe un teren mlastinos care desi 
asanat nu a constituit o zona optima pentru dezvoltarea orasului si a fost un factor de 
scadere a populatiei(prin plecarea unui numar important de locuitori in alte regiuni). 
A urmat apoi o evolutie demografica lenta , localitatea putand fi incadrata pana in deceniul 
patru al sec. XX, in categoria de orase medii - mici. 
Perioada interbelica este singura perioada de crestere demografica care a dus la triplarea 
populatiei orasului (37535 locuitori),municipiul de astazi avand un numar de 67737 locuitori. 
Ca si structura socio-profesionala, in anul 2003 se evidentiaza doua aspecte principale: un 
numar mare de populatie tanara (19 702 elevi si studenti) si cea mai mare parte a populatiei 
active ocupata in domeniul industriei si comertului (15952 persoane). 
Cadrul general rezultat din studiile de fundamentare si analizele bazelor de date existente 
pentru determinarea caracteristicilor zonei Cetatii a fost utilizat in elaborarea PUZ Zona 
Construita Protejata Cetatea Alba Iulia , completat cu analize suplimentare asupra 
elementelor urbane(parcele) si arhitecturale(cladiri),conforme practicii urbane pentru 
zone/sectoare protejate (Secteurs sauvegardés) existent la acea data in Franta. 
Exemplu de buna practica: Planul de protectie si punere in valoare (Plan de sauvegarde et 



 

 

 

de mise en valeur /PSMV Bayonne, oras cu un important patrimoniu fortificat). 
Obiectivele unui astfel de document de urbanism, validat de practica incepand cu anul 1962 
in Franta, sunt acelea de a asigura protectia valorilor istorice, arhitecturale si urbane dar si 
evolutia acestor zone, prin evitarea degradarii printr-un regim de protectie adaptat, aducerea 
locuirii la nivelul de calitate impus de un mod de viata contemporan si favorizarea revitalizarii 
nu numai a locuirii ci si economice, sociale, culturale.  
Spatiile publice vor fi ameliorate si se vor crea echipamente publice de calitate - aceste 
deziderate  urmau a fi introduse in cadrul regulamentului local de urbanism aferent PUZ 
Cetate. 
Toate cerintele corespundeau necesitatii de revitalizare a Cetatii, prin introducerea unei 
mixitati functionale,incluzand activitati reprezentative-cultura, culte,administratie dar si 
activitati comerciale, rezidentiale, de loisir care pot sustine transformarea intr-o zona care se 
poate auto-sustine, atractiva pentru locuitorii orasului cat si pentru vizitatori. 
 
Faza 2. Propuneri de dezvoltare urbana si regulament local de urbanism pentru gestionarea  
zonei Cetatii, a vizat in primul rand mentinerea elementelor de scara urbana si arhitecturala 
,reabilitand valoarea lor functionala si estetica , asigurarea unei evolutii armonioase a sitului 
prin aplicarea unui concept de dezvoltare sociala si economica alaturi de dezvoltarea prin 
cultura.   
Propunerile generale de interventie la nivelul Cetatii au fost urmatoarele: 

1.Refacerea unor trasee ale tramei stradale istorice, cu marcarea punctelor de 
observatie dinspre Cetate catre oras. 
Aceasta masura a fost prima pusa in practica, prin realizarea Traseului celor Trei 
Fortificatii(inceput in anul 2004), continuat apoi cu Traseul Portilor Cetatii si 
amenajarea traseului sudic al santurilor fortificatiei de sec. XVIII;punctele de 
observatie catre oras/zone de belvedere nu sunt realizate in toate zonele propuse 
(bastioane). 
2.Redeschiderea acceselor in Cetate, pe directia N-S,pentru refacerea legaturilor cu 
orasul. 

Accesele din zona de Sud sunt partial utilizabile-exemplu zona Caponierei, putand fi 
realizate si alte accese prin scarile aflate in interiorul elementelor de fortificatie, 
restaurate si refunctionalizate. 
Zona de Nord necesita operatiuni mai ample pentru refacerea traseului de Nord la 
nivelul santului fortificatiei si refunctionalizarea spatiilor in legatura cu realizarea 
accesului catre Cetate. 
3.Pastrarea imaginii fronturilor constituite(sec. XVIII- XIX), refacerea imaginii 
insulelor din zona de NE,refacerea/evidentierea parcelarului in zona de locuinte 
pastrate (zona de NV) 

Proiectele de restaurare pentru cladirile publice au reusit sa pastreze si sa refaca 
zonele degradate dar zona de NE nu a beneficiat de proiecte in acest sens, fiind un 
spatiu aflat inca in proprietatea MApN. 
Zona de NV a suferit din pacate unele interventii la cladirile de locuit, improprii tipului 
de front existent , acest lucru ducand si la disparitia parcelarului originar. 
4. Pastrarea si punerea in valoare a spatiilor publice constituite (piata din fata 
Catedralei romno-catolice,Parcul Custozza,gradinile in zona bastioanelor medievale 
si de sec. XVIII), tratarea lor in relatie cu principalele axe istorice de circulatie,E-V si 
N-S. 
Interventia pentru punerea in valoare a spatiilor publice-piete, parcuri- s-a realizat in 
Parcul Custozza(o interventie controversata prin faptul ca PUZ Cetate propunea 
cercetarea zonei din punct de vedere arheologic, cu punerea in valoare a acestor 
cercetari dar si pastrarea unei parti a spatiului verde, printr-o amenajare peisagera 
adecvata). 



 

 

 

Piata din fata Catedralei romano-catolice - beneficiind si de restaurarea fronturilor 
construite, inclusiv a Portii a IV a fortificatiei de sec. XVIII- este necesar a fi realizata, 
fiind parte a traseului principal E-V de parcurgere a Cetatii. 
Traseul de Nord din Cetate - str. Gabriel Bethlen - beneficiaza doar de amenajarea 
curtii Palatului Apor, dar spatiul intre palat si fosta Prefectura(actualul Inspectorat 
scolar)pot fi amenajate, crescandu-i calitatea si valoarea de utilizare , prin includerea 
in traseele culturale din Cetate. 
In acelasi context, str. Sterca Sulutiu este necesar a fi continuata catre N (spatiul 
apartine deocamdata MApN)  pentru a reface traseul initial al strazilor din cetatea 
medievala, mentinut si in organizarea insulelor din cea de sec. XVIII) - nerealizat 
inca astazi.  
5.Punerea in valoare a cladirilor publice reprezentative impreuna cu spatiul curtilor 
lor interioare. 
Recomandarea se refera la: 

- Palatul Principilor(nu este inca inclus intr-un program de restaurare si poate la 
fel de importanta este alocarea unei functiuni, adaptata atat  valorii cladirii cat si 
contextului functional dorit pentru Cetate).  

- Cladirea Manutantei(restaurata si refunctionalizata ca si hotel, centru de 
conferinte, spatiu cultural) face parte si din Traseul celor 3 fortificatii, reprezinta unul 
din exemplele de restaurare a unei cladiri, impreuna cu spatiile curtii interioare si 
spatiului public exterior adiacent. 

- Palatul Apor si Cladirea Universitatii “1Decembrie 1918”- curtile interioare au 
facut obiectul unor proiecte de amenajare a spatiului public. 
6. Realizarea unei retele de spatii verzi amenajate (publice si private), pornind de la 
existenta acestora in evolutia Cetatii. 
In evolutia Cetatii, spatiile verzi erau reprezentate in special de gradini (de legume) 
sau amenajari ale unor curti interioare mentionate in documente ale calatorilor straini 
(pentru Palatul Principilor),erau prezente in planurile de sec. XVII, in sec. XVIII 
aparand pentru prima data amenajarea unui parc/parcul Custozza in sec. XIX-XX, in 
legatura cu Cladirea Babilon(fostul Cerc militar la inceputul sec. XX, astazi Muzeul 
Unirii). 
Curtile private nu au intrat intr-un program de amenajare concertat, realizarea unui 
astfel de program fiind benefica atat pentru locuitori cat si pentru traseele turistice 
din Cetate. 
7.Readucerea si dezvoltarea unor functiuni ce au disparut in decursul timpului, 
benefice pentru dezvoltarea economica a zonei Cetatii (alimentatie publice, cazare, 
comert de mici dimensiuni/legat de mestesuguri, spatii reprezentative pt. 
administratie)concomitent cu dezvoltarea si modernizarea unor functiuni existente 
(invatamant universitar, sanatate, locuire, birouri). 

Masura a fost partial realizata prin inserarea functiunilor de cazare, alimentatie 
publica, centru de conferinte(in fosta Manutanta) dar dezvoltarea economica nu este 
sustinuta printr-un program de includerea a unor spatii comerciale de mici 
dimensiuni, adecvate tesutului si spatiilor urbane existente. 
Modernizarea a fost realizata pentru spatiile de invatamant(Universitatea 
“1decembrie 1918”) dar partea de cladiri de locuit, P si P+1 existenta necesita un 
program adaptat la scara si tipologia constructiilor (zona de NV) ; functiunea de 
sanatate trebuie reconsiderata din punct de vedere functional(eliberarea cladirilor in 
care este spitalul militar in vederea schimbarii cu o functie administrativa si 
culturala)implica propunerea de dezvoltare in alt amplasament a unor functiuni 
medicale, adecvate spatiilor si functiunilor din Cetate - de exemplu recuperare, 
medicina alternativa, etc). 
 

Planul de dezvoltare pentru zona Cetatii realizat tot in anul 2003 de catre IHS Romania 



 

 

 

avand ca beneficiar MTCT, inclus in documentatia  “Managementul operatiunilor de 
reconversie functionala a zonelor construite protejate - Ghid, Studiu pilot Alba Iulia”cuprinde 
strategia pe termen mediu de dezvoltare a sitului Cetatii, cu accentuarea rolului cultural , 
educational  si participarea comunitatii la acest proces. 
In cadrul politicilor de dezvoltare propuse a fi implementate prin programe si proiecte , 
rezultatele sunt urmatoarele: 

- au fost restaurate si refunctionalizate unele cladiri (ramanand un fond 
important de inclus in programe de restaurare, ex. cladiri aflate in proprietatea 
MapN), nu au fost realizate programe de reabilitare a parcelelor(eliberarea de 
elemente parazitare, amenajarea spatiilor libere), partial au fost refacute elemente 
de circulatie(in zona portilor fortificatiei bastionare) 

- programul de asigurare a unor insertii noi de calitate (atat urbana cat si 
arhitecturala) prin elaborarea unui ghid privind compatibilitatea utilizarii materialelor 
de constructie, a tipologiei de mobilier urban,signaletica,reclame (complementar 
PUZ Cetate) nu a fost realizat; proiectul de iluminat al sitului Cetatii este in curs de 
realizare (iluminat public pietonal si ornamental/arhitectural). 

- programul de intarire ale valorilor publice ale comunitatii, prin integrarea 
administratiei locale in spatiul Cetatii nu este realizat, a fost crescuta atractivitatea 
spatiilor publice prin proiectul de reabilitare a santurilor fortificatiei si a unor elemente 
de fortificatie, fiind necesara imbunatatirea accesibilitatii in Cetate atat pe latura de N 
cat si de S. 

- programul de dezvoltare economica prin includerea in spatiile existente in 
Cetate a IMM-urilor, mestesugurilor /comert de scara mica , adresat locuitorilor zonei 
si turismului nu este implementat; de asemenea mestesugurile legate de meseriile 
de patrimoniu (lemn, piatra, feronerii) nu au un amplasament functional in spatii 
reabilitate sau propuse spre reabilitare din cadrul fortificatiilor 
utilizarea spatiilor publice din zona de protectie a Cetatii (utilizate astazi fara un 
program specific, adaptat spatiului existent si imaginii percepute de la nivelul 
fortificatiilor) pentru realizarea unor gradini cu produse ecologice /culturi legumicole, 
floricole sau zone de pic-nic - in prezent nu functioneaza nici un sistem de 
prescriptii(functionale, estetice) pentru aceasta zona. 

- programul de dezvoltare a infrastructurii de turism este in curs, cu realizari in 
domeniul spatiilor de cazare de calitate (hotel), a unor spatii de informare/prezentare 
a Cetatii (ex. Poarta a IV-a, Caponiera), facilitati de sport si recreere fiind realizate in 
cadrul traseului din zona santurilor Cetatii. 

- programele de revitalizare socio-culturale au fost materializate numai prin 
componenta culturala (itinerarii culturale ghidate, spectacole de sunet si lumina, 
spectacole istorice)proiecte de reconversie a unor spatii cu functiune militara in spatii 
de locuit  sau cladiri noi cu functionalitate mixta (locuinte- comert, birouri) nefiind 
realizate, confrom prevederilor PUZ, pana la aceasta data. 
- spatiile interioare ale elementelor de  fortificatie ce urmeaza a fi 
reabilitate/restaurate aveau prevazute functiuni educationale (activitati scolare 
practice legate de istorie, arheologie,arta, religie, astronomie, botanica) si de 
dezvoltare a parteneriatelor cu orase  fortificate de tip Vauban, prin alocarea unor 
spatii de expunere si prezentare a patrimoniului acestora (Luxemburg, Bayonne) - 
nici unul din aceste proiecte nu a fost realizat. 
o reabilitarea traseului santurilor fortificatiei presupunea si deservirea de catre  

autovehicule ecologice (electrice),proiect ce nu a fost pus in practica. 
  
Cadrul financiar adecvat acestui proces de dezvoltare sustenabila a Cetatii nu a fost realizat 
la nivel local, prin acordarea de stimulente financiare pentru investitii de regenerare urbana, 
existand totusi realizarea unui parteneriat public- privat in vederea restaurarii obiectivelor din 
Cetate. 
Regulamentul local de urbanism(RLU) aferent PUZ Cetate Alba Iulia (2005) cuprinde doar 



 

 

 

un segment din zona istorica a municipiului Alba Iulia conform PUG, Zona Construita 
Protejata Cetatea Alba Carolina (LMI 2004 - cod AB-II-a-A-00088) avand propuneri 
diferentiate pe 3 Zone Istorice de Referinta (ZIR), 2 in interiorul delimitat de zidurile 
fortificatiei de tip Vauban si 1 limitrofa fortificatiei  : 

ZIR 1- Zona Centrala a Cetatii (cuprinde perimetrul castrului roman si al cetatii 
medievale,zona coerenta cu valoare istorica, urbana si arhitecturala 
ZIR 2-Zona adiacenta Zonei Centrale(zona elementelor de fortificatie bastionara) 
ZIR 3-Zona exterioara fortificatiilor Cetatii,delimitata de artere majore de circulatie ale 
localitatii (Bdul. Incoronarii, Bdul. Octavian Goga, Calea Motilor, Str. Aurel Vlaicu si 
Bdul. “1 Decembrie 1918”, definita prin parcelarul si constructii rezidentiale de sec. XX  

 
Prevederile incluse pe subzone istorice de referinta pentru fiecare ZIR includ masurile de 
interventie asupra spatiilor construite si libere, prevederi ce nu au fost respectate in totalitate.  
In cazul ZIR1 a fost prevazut un grad maxim de protectie pentru parcelar si interdictia de 
comasare a parcelelor, pentru a nu crea rupturi de scara/gabarit al cladirilor nou inserate fata 
de cele existente si a pastra coerenta fronturilor construite la strada. 
Interventiile asupra anvelopei cladirilor se vor realiza numai cu materiale specifice 
interventiei asupra monumentelor istorice(chiar daca acele cladiri au numai o valoare 
arhitecturala/ambientala), modificarea fatadelor/invelitorilor sau utilizarea unei palete 
coloristice neconforme studiului istoric/de parament fiind interzisa - aceste precizari au fost 
aplicate numai in cazul unor interventii asupra fondului construit. 
Din acest fapt decurge necesitatea clasarii cladirilor din zona de parcelar de locuinte (NV 
Cetatii- str.Patriarh Miron Cristea/ fosta Pacii si str. Mitropolit Andrei Saguna) si realizarea 
unor propuneri de completare a fronturilor in zone destructurate (MapN)-acest lucru nefiind 
realizat pana la aceasta data. 
Punerea in valoare a cercetarilor si descoperirilor arheologice in cadrul spatiilor publice  se 
afla in stadiu de realizare punctuala, fiind de dorit parcurgerea acestor spatii amenajate prin 
includerea intr-un traseu al vestigiilor arheologice (neprecizat pana in prezent prin 
documentatiile de urbanism existente). 
ZIR 2 a beneficiat de programe de refacere atat a spatiilor exterioare cat si interioare(partial) 
ale fortificatiilor, fiind aplicata recomandarea de grad de protectie maxim si de interventii prin 
realizarea unor amenajari coordonate la nivelul intregii fortificatii;programul trebuie continuat, 
cu o atentie speciala asupra laturilor de Nord si Vest, cu restaurarea elementelor de 
fortificatie aflate intre bastioane - ravelinele. 
ZIR 3 reprezinta o zona rezidentiala fragila, cu presiunea realizarii unor corpuri de cladire 
suplimentare fata de cele existente(fie prin suprainaltare fie prin adaugare in cadrul 
parcelelor existente a unor noi corpuri) sau realizarea unor cladiri provizorii/anexa improprii 
imaginii din zonele de belvedere din Cetate catre oras. 
Masurile prevazute pentru interventii asupra cladirilor(inclusiv invelitori- materiale, culori) au 
fost putin respectate pana in prezent. 
Amenajarea spatiului public al Bulevardelor Octavian Goga si Decebal, ca important spatiu 
de promenada si de conexiune a Orasului de jos- zona centrala cu Cetatea prin Portile I- II- 
III este necesar a fi inscris in Regulamentul Local de Urbanism - acest traseu pietonal si auto 
reprezentand si vechiul traseu al caii ferate inguste Alba Iulia- Zlatna. 
Zona de gradini, alaturi de locuintele realizate dupa reforma agrara din 1927 prin 
improprietarirea locuitorilor intr-o zona limitrofa Cetatii(glacis), necesita aplicarea unor 
reglementari urbanistice si peisagere speciale, care in momentul actual nu sunt operante. 
Structura acestui regulament a condus la obtinerea unor masuri specifice pastrarii si punerii 
in valoare a caracterului fiecarei zone si subzone istorice de referinta din cadrul Cetatii,insa 
aplicarea acestora a fost partiala. 

st
Evidenţiere



 

 

 

 
3.2.3.2. PUZ / PUD aprobate 
Conform evidențelor furnizate de Primăria mun. Alba Iulia, asupra zonei studiate  
au produs efecte juridice, în acest moment, 23 de documentații de urbanism 
conform listei de mai jos:  

1. Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spaţiu cultural multifuncţional 
Ravelinul SF Michael/Contragarda Bastionului Trinitarienilor în Cetatea Alba Iulia, 
la solicitarea SC MONOLIT SRL; H.C.L. nr.172/17.05.2005, art.19, REAPROBAT 
prin H.C.L. 57/02.2010, art.2 

2. Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare spaţiu administrativ polifuncţional 
Ravelinul SF Michael/Contragarda Bastionului Trinitarienilor în Cetatea Alba Iulia 
la solicitarea Primăriei municipiului Alba Iulia”; H.C.L. nr.172/17.05.2005, art.20 

3. Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare club, terasă amenajare spaţiu 
loisir, fortificaţia de tip Vauban - Alba Iulia, zona dintre Bastionul Carol şi Bastionul 
Elisabeta la solicitarea SC THE BEST STAR SRL"; H.C.L. nr.274/16.09.2005, 
art.9 

4. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare nucleu cultural, latura nordică a 
Fortificaţiei de tip Vauban Alba Iulia la solicitarea ONG RYMA - MIŞCAREA DE 
TINERET PENTRU ARTĂ”; H.C.L. nr.377/29.11.2005, art.9 

5. Aviz de principiu în vederea obţinerii avizelor prevăzute de lege pentru 
"Amenajare restaurant medieval, terasă şi spaţii exterioare, Contragarda 
Bastionului Elisabetha la solicitarea SC B&B TEAM”; H.C.L. nr.16/27.01.2006, 
art.8 

6. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare Camera de Gardă (nord), a Porţii 
a Treia - spaţiu comercial cu profil turistic, Poarta a III-a Fortificaţia de tip Vauban 
la solicitarea lui SC MULTILINK SRL”; H.C.L. nr.93/27.03.2006, art.26 

7. Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare, în cadrul traseului celor trei 
fortificaţii, punct de informare şi control, Platforma de artilerie, sistematizare 
terase, expoziţie de arme, "Clubul Restauratorilor", "Cămările Cetăţii", Bastuionul 
Sf. Eugeniu, Bastionul Bethlen la solicitarea SC GRUP CORINT SA"; H.C.L. 
nr.93/27.03.2006, art.27 

8. Planul Urbanistic de Detaliu “Extindere bază sportivă şi de agrement, 
Bastionul Carol, Fortificaţia de Tip Vauban la solicitarea lui WINNER`S CLUB 
TĂLNAR”; H.C.L. nr.125/28.04.2006, art.26 

9. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare şi punere în valoare Bastionul 
Capistrano, punct de informare şi control, alimentaţie publică, sistematizare 
terase, spaţii de expoziţie, loc de joacă pentru copii, organizare acţiuni culturale, 
Bastionul Capistrano Fortificaţia Vauban, solicitant SC MATIAS GROUP SRL"; 
H.C.L. nr.159/30.05.2006, art.12 

10. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare ansamblu turistic antic-medieval, 
în Alba Iulia, str. Militari nr.2 - MANUTANTA solicitant SC GRUP CORINT SA"; 
H.C.L. nr.159/30.05.2006, art.13 

11. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare ansamblu turistic antic -medieval, 
în Alba-Iulia, Traseul celor Trei fortificaţii la solicitarea SC CORINT GROUP SA”; 
H.C.L. nr.18/30.01.2007, art.5 



 

 

 

12. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare bază sportivă, Cetatea Alba-Iulia 
– Bastionul Sf. Elisabeta solicitant Linca Ioan"; H.C.L. nr.139/19.04.2007, art.4 

13. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajare centru informare turistică, Poarta 
IV, Cetatea Vauban solicitant SC GROUP CORINT SRL "; H.C.L. 
nr.34/29.01.2008, art.1 

14. Planul Urbanistic Zonal „Construire spatii comerciale si birouri – cetatea 
istorica, str. Aurel Vlaicu, nr.33, solicitant BRANZAN EUGENIA; 
H.C.L.nr.27/25.07.2008, art.26 

15. Planul Urbanistic de Detaliu “Reconstituire și punere in valoare acces 
latura de vest - cetatea Alba Carolina” cu conditia amplificarii axului est-vest (b-dul 
Transilvaniei – Catedralei Reîntregirii) printr-o pasarela pietonala suplimentara de 
legatura cu Cetatea Istorica, rezolvarea relatiei de legatura auto cu zona 
santurilor, suplimentarea parcajelor, mentinerea si integrarea Teatrului de vara si 
rezolvarea traseului in sistem inglobat a retelei de canalizare existente. H.C.L. 
nr.107/24.03.2009, art.14 

16. Planul Urbanistic de Detaliu “Ansamblul turistic traseul celor 3 fortificaţii, 
cetatea “Alba Carolina” - zona de sud şi sud – est, municipiul Alba Iulia”, solicitant 
S.C. GRUP CORINT S.A; H.C.L. nr.306/30.11.2010, art.22 

17. Planul Urbanistic de Detaliu “Construire locuinte colective si birouri cu 
spatii comerciale la parter, cetatea istorica”,  str. Aurel Vlaicu, nr.33, solicitant 
BRANZAN EUGENIA; H.C.L. nr.155/30.05.2011, art.10 

18. Planul Urbanistic de Detaliu “Amenajarea unui spatiu de creatie, expunere 
si bistro, cetatea istorica Alba Iulia, str. Patriarh Miron Cristea”, solicitant S.C. 
BREASLA SRL; H.C.L. nr.320/31.10.2011, art.9 

19. Planul Urbanistic Zonal „Centru cultural bastionul Sf. Mihail”, str. Nicolae 
Iorga, nr.1-3, solicitant CONSILIUL JUDETEAN ALBA; H.C.L. nr.147/27.04.2012, 
art.13 

20. Planul Urbanistic de Detaliu ‘’Amenajare Skate Parc cetatea Alba 
Carolina, contragarda bastionului Sf. Elisabeta, Alba Iulia”, beneficiar municipiul 
Alba Iulia; HCL.nr.182/31.05.2012, art.10 

21. Planul Urbanistic de Detaliu „Amenajare baza sportiva cetatea Alba 
Carolina, ravelinul Capistrano - modificare PUD, bastionul Sf.Elisabeta - ravelinul 
sf. Capistrano”, solicitant CLUB SPORTIV MOVA ALBA IULIA; HCL 
287/25.09.2012, art.10   

22. Planul Urbanistic de Detaliu „Amenajare nucleu cultural pe latura de nord 
a fortificatiei de tip Vauban Alba Iulia prin modificare PUD aprobat prin HCL nr. 
377/2005, art.9, cetatea istorica Alba Carolina”, solicitant ASOCIATIA RYMA - 
ALBA IULIA, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) permiterea accesului public pe toată zona obiect al PUD, conform orarului 
de functionare, inclusiv in perioada de desfăsurare a evenimentelor 
organizate de RYMA;  
b) organizarea campingului ocazional să se desfăsoare cu acordul prealabil 
al administratiei publice locale numai pe perioada evenimentelor, in baza 
unei aprobări scrise, in care se va consemna tipul evenimentului si perioada 
de coexistentă a corturilor.  

Aprobat cu HCL 350/28.11.2012, art.7 



 

 

 

23. Planul Urbanistic Zonal „Revitalizare, reabilitarea si extinderea bazei 
sportive si de agrement Winners club Talnar, Alba Iulia, str. Pacii, nr. 15, bastionul 
Carol”, solicitant SC WINNERS CLUB TALNAR SRL; HCL 177/05.2013, art.13 . 

24. Planul Urbanistic Zonal „Amenajare teren sport, cetatea Alba Carolina, 
latura de est, contragarda bastionului Sf. Elisabeta (langa Skate Park)”, 
solicitant S.C. CAPITAL PLUS S.R.L. prin CANDREA ALIN-RADU”; HCL 
58/26.02.2013, art.1  

Aprobat cu HCL 267/28.08.2013, art.10 
25. Planul Urbanistic Zonal „Constructie muzeu masini de epoca. Alba Iulia, 

cetatea Alba Carolina, latura de nord”, solicitant SC SALPREST SRL, - este supus 
avizarii în iulie 2013. 

Aprobat cu HCL 214/26.07.2013, art.1 
 
De asemenea, există un număr de două documentații de urbanism aflate în 
circuitul de avizare / aprobare; 
Aceste documentații sunt: 

26. Planul Urbanistic Zonal „Ansamblul memorial al Marii Uniri, Alba Iulia, 
Parcul Unirii”, solicitant Asociatia jud. Alba Cultul Eroilor, Fundatia 1 Decembrie 
1918, Asociatia Cultural Patriotica Avram Iancu si Uniunea Arhitectilor din 
Romania – filiala Alba; HCL 315/10.2012 Art.4  

27. Planul Urbanistic Zonal „Amenajare spatiu de evenimente, cetatea Alba 
Carolina – șanturile fortificatiei, zona ravelinului Trinitarienilor”, solicitant S.C. 
MIVASTONE S.R.L. prin VIDA DAN ANDREI; HCL 58/26.02.2013, art. 2   

 
Toate documentațiile de mai sus sunt centralizate în Planșa 2.1. Documentații 

de urbanism aprobate și proiecte publice autorizate. Prevederile regulemantare 
ale documentațiilor aprobate vor fi preluate în prezentul PUZ. 

În plus față de aceste documentații, mai acționează asupra zonei studiate un 
regulament-cadru pentru zona interioară a cetății și pentru zona șanțurilor, 
respectiv „Regulamentul de ocupare și utilizare a spațiilor construite din interiorul 
zidurilor fortificatiei și a spațiilor publice amenajate în aer liber din șanturile 
fortificației cetatii istorice Alba Carolina - reglementarea criteriilor pentru 
revitalizarea șanțurilor fortificației de tip Vauban  cetatea Alba Carolina”, aprobat 
cu HCL nr. 257/31.08.2011. Acest regulament a substituit, pentru zona șanțurilor, 
RLU aferent PUG aprobat în 1996. Pe baza sa au fost autorizate toate intervențiile 
urbanistice din șanțuri din ultimii 2 ani. 
 
3.2.3. Autorizații de construire eliberate în ultimii 5 ani 
 
Au fost luate în considerare, în cadrul prezentului studiu, autorizațiile de construire 
eliberate în intervalul 2008-2013. Am considerat că cele anterioare anului 2008 fie 
au produs efecte deja consemnate în evidențele topografice și cadastrale, fie, în 
caz contrar, nu mai sunt simptomatice pentru tendințele de dezvoltare actuale. 



 

 

 

Evidența acestor autorizații a fost furnizată de Primăria mun. Alba Iulia și este 
prezentată în Anexa 3. 
 
Majoritatea intervențiilor autorizate în cetate cu ca beneficiar Primăria mun. Alba 
Iulia, Universitatea 1 Decembrie, Consiliul Județean Alba sau Arhiepiscopiile 
Romano-Catolică sau Ortodoxă. Aceste lucrări reprezintă fie intervenții importante 
asupra spațiilor publice, fie lucrări de reabilitare a unor construcții monument 
istoric. Și autorizațiile solicitate de SC Grup Corint pot fi încadrate în aceste 
categorii. 
În ceea ce privește exteriorul cetății, aici predomină autorizațiile pentru construcții 
de mică amploare (în general, locuințe) sau pentru intervenții asupra unor 
construcții fără valoare arhitecturală deosebită.  



 

 

 

 

4. ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE 

4.8. Sinteza analizei, diagnostic, disfuncționalități 
Ansamblul cetății Alba Carolina din Alba Iulia constituie un bun de patrimoniu 
cultural de valoare excepțională. El trebuie să reprezinte principalul motor al unei 
dezvoltări durabile a mun. Alba Iulia, în condițiile integrării sale în funcționarea de 
ansamblu a orașului, în principal (dar nu exclusiv) din punct de vedere turistic. 
Intervențiile asupra spațiilor publice din Cetate (șanțuri, zona interioară, refacerea 
fortificației originare pe latura Vest) au readus parțial activitățile turistice în 
această zonă, însă ele se cer continuate printr-un ansamblu coerent de măsuri. 
Deși meritul acestor proiecte de a aduce resurse financiare în dezvoltarea mun. 
Alba Iulia este incontestabil, ele nu au fost elaborate conform unei viziuni 
coordonatoare, din acest motiv efectele lor nefiind coroborate. De asemenea, 
unele elemente de detaliu din aceste proiecte sunt afectate de lipsa unei 
documentații de urbanism prealabile. 
Prezenta documentație își propune să preia această funcție, atât în ceea ce 
privește corelarea intervențiilor deja realizate, cât și articularea intențiilor viitoare. 
Principalele provocări / disfuncții cărora ea va trebui să le răspundă sunt: 
 

1. FUNCȚIONALE 
1.1. Insuficienta utilizare a spațiilor interioare din elementele fortificației 

(raveline, contragărzi, bastioane, caponiere…) 
1.2. Slaba adresare către locuitorii orașului a activităților din cetate și din 

șanțurile interioare 
1.3. Lipsa de întreținere a șanțurilor exterioare și practicarea 

nereglementată a agriculturii urbane în acest perimetru 
1.4. Ocuparea cu activități de alimentație publică a pasajului pietonal 

dintre parc și bd. Transilvaniei 
1.5. Prezența spitalului într-unul dintre bastioanele Cetății 
1.6. Prezența, în Cetate, a unor mari suprafețe de teren cu utilizare 

militară, inutilizabile în interes civil și turistic 
1.7. Slaba utilizare a unor bastioane 
1.8. Insuficiența prezenței în Cetate a locuirii (permanente și temporare) 

și a structurilor de cazare 
1.9. Slaba diversificare a activităților economice și turistice din Cetate, 

precum și a activităților nocturne sau de interes în afara sezonului 
turistic; slaba susținere a turismului cultural, de loisir sau de week-
end 

1.10. Insuficiența punctelor de informare turistică, a locurilor de joacă 
pentru copii și a grupurilor sanitare 

1.11. Lipsa unor activități publice în unele construcții foarte valoroase 
(Palatul Principilor, Batthyaneum) 

st
Evidenţiere



 

 

 

 
2. CIRCULAȚII 

2.1. Insuficiența legăturilor carosabile și pietonale între șanțurile 
interioare și oraș 

2.2. Insuficiența legăturilor pietonale între Cetate și șanțurile interioare 
2.3. insuficiența acceselor în șanțuri adaptate persoanelor cu handicap 

locomotor 
2.4. Imposibilitatea accesului vehiculelor de intervenție de dimensiuni 

mari pe traseul sudic din șanțuri 
2.5. Inexistența unui acces în șanțuri în zona Porții III 
2.6. Slaba accesibilitate a unor mari zone aflate în proprietate publică 
2.7. Inexistența unui racord carosabil între străzile Gabriel Bethlen și 

Mitropolit Al. Sterca Suluțiu 
2.8. Inexistența unui traseu turistic continuu pe conturul bastioanelor 

 
3. IMAGINE URBANĂ / SPAȚII PUBLICE / PATRIMONIU 

3.1. Starea proastă de conservare în care se găsesc unele construcții 
monument istoric sau cu valoare cultural (Palatul Principilor, 
Batthyaneum, clădirea Ierihon, Colegiul Bethlen, unele tronsoane de 
zid antic, medieval sau de sec. XVIII, alte construcții din Cetate – ex. 
casele de pe str. Andrei Șaguna) 

3.2. Prezența unor construcții fără valoare cultural pe amplasamente 
cheie pentru dezvoltarea urbană (grădinița din fața Porții IV, unele 
construcții din incinta Unității Militare) 

3.3. Insuficienta punere în valoare a patrimoniului arheologic cunoscut și 
cercetat 

3.4. Insuficienta protecție a vizibilității din oraș către fortificații, prin 
reglementarea construirii în zona de protecție a Cetății 

3.5. Insuficiența marcării și punerii în valoare a zonei urbane de acces în 
cetate dinspre est 

3.6. Amplasarea excesivă și fără o concepție de ansamblu a 
monumentelor de artă publică 

3.7. Insuficiența spațiilor plantate și a zonelor de umbră aferente în 
Cetate 

 
4. CHESTIUNI DE ALTĂ NATURĂ 

4.1. Lipsa unei documentații coordonatoare pentru intervențiile și 
proiectele din Cetate și din zona învecinată 

4.2. Absența unei politici coerente de marketing turistic 
 

 



 

 

 

5. PROPUNERI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 

5.1. Propuneri privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 
exsitent, propuneri de dezvoltare, principii strategice 

 
Stabilirea unei strategii de dezvoltare pentru zona istorică a municipiului Alba Iulia 
trebuie să se bazeze pe un ansamblu de principii cu caracter director care iau în 
considerare atât valoarea cultural – istorică a "Cetăţii" cât şi rolul şi prezenţa ei în 
cadrul oraşului, potenţialul economic şi social şi importanţa sa pentru imaginea şi 
reprezentativitatea oraşului şi regiunii din care face parte. 
În ultimele decenii au fost promovate numeroase declaraţii, rezoluţii, documente 
ale unor organizaţii internaţionale şi europene precum şi la nivel naţional cu privire 
la patrimoniul arhitectural şi urbanistic şi la necesitatea şi modalităţile de protejare, 
conservare, valorificare a acestuia precum şi la importanţa politicilor de dezvoltare 
durabilă şi de abordare integrată a dezvoltării urbane, respectiv una care să ţină ia 
în considerare aspectele spaţiale, fizice, alături de cele economice, sociale, 
culturale, ambientale, peisajere. 
 

5.1.1. Documente de referinţă privind dezvoltarea urbană şi valorificarea 
patrimoniului cultural 

 
Dintre documentele referitoare la aceste aspecte care pot furniza principii pentru o 
dezvoltare durabilă, integrată şi atentă faţă de patrimoniul cultural şi peisajer pot fi 
amintite: 
a. carte ICOMOS22 (Consiliul Internaţional pentru Monumente şi Situri) 

- Carta Internaţională pentru Conservarea şi Restaurarea Monumentelor şi 
Siturilor (Carta de la Veneţia, 1964) 

- Carta pentru Conservarea Oraşelor Istorice şi Ariilor Urbane (Carta de la 
Washington, 1987) 

- Recomandări pentru educaţie şi formare în conservarea monumentelor, 
ansamblurilor şi siturilor (1993), adoptate la a 10-a Adunare Generală a 
ICOMOS de la Colombo (Sri Lanka) 

- Declaraţia de la Stockholm cu ocazia aniversării a 50 de ani de la 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1998) prin care se afirmă 
dreptul la patrimoniu cultural ca parte integrantă a drepturilor omului23 

- Carta Internaţională pentru Turism Cultural (1999), adoptă în Mexic, cu 
ocazia cele de-a 12-a Adunări Generale a ICOMOS, prin care se 
subliniază legătura puternică dintre turism şi patrimoniul cultural24 

                                                           
22 www.international.icomos.org  
23 Afirmă 5 drepturi fundamentale: dreptul la autenticitatea mărturiei istorice, dreptul la înţelegerea propriului patrimoniu 
cultural şi al altora, dreptul la dreapta şi corecta utilizare a patrimoniului, dreptul de a participa la deciziile ce afectează 
patrimoniul şi valorile culturale pe care le înglobează, dreptul de a forma asociaţii pentru protecţia şi promovarea 
patrimoniului cultural. 
24 Se afirmă faptul că turismul intern şi internaţional sunt printre cele mai puternice vehicule pentru circulaţia schimbului 
cultural. 

http://www.international.icomos.org/


 

 

 

- Carta ICOMOS cuprinzând principii de analiză, conservare şi restaurare 
structurală a patrimoniului arhitectural (2003), adoptată de cea de-a 14-a 
Adunare Generală ICOMOS de la Victoria Falls, Zimbabwe 

b. rezoluţii UNESCO 

- Recomandări privind peisajul istoric urban adoptate la Paris de a 36-a 
Conferinţă Generală UNESCO 

- Recomandarea  UNESCO din 1962 referitoare la Păstrarea Frumuseţii şi 
a Caracterului Peisajelor şi Siturilor,  

- Recomandarea UNESCO din 1968 referitoare la Protejarea bunurilor 
culturale în pericol datorită  lucrărilor publice sau private,  

- Recomandarea UNESCO din 1972 referitoare la Protecţia, la nivel 
naţional, a patrimoniului cultural şi naţional, 

- Convenţia UNESCO din 1972 referitoare la Protecţia Patrimoniului 
Natural si Cultural Mondial,  

- Recomandările privind prezervarea şi rolul contemporan al ariilor istorice 
(Varşovia – Nairobi, 1976) 

- Convenţia UNESCO din 2005 referitoare la Protecţia şi Promovarea 
Diversităţii Expresiilor Culturale,  

c. documente ale Consiliului Europei 

- Convenţia Culturală Europeană, 1954 

- Carta Europeană a Patrimoniului Arhitectural, Amsterdam, 1975 

- Convenţia Europeană a Peisajului (2000), Florenţa (Italia) 

- Declaraţia CEMAT de la Hanovra (2000), cuprinzând 10 principii 
directoare pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului european, care 
menţionează printre altele punerea în valoare a patrimoniului cultural şi 
promovarea turismului durabil 

d. documente ale Uniunii Europene 

- "Perspectiva dezvoltării spaţiale a Europei" (ESDP), document de 
referinţă, care ilustrează preocupările ale UE, cu privire la coeziunea 
teritorială şi care statuează trei principii majore în dezvoltarea spaţială 
între care "gestiunea înţeleaptă a patrimoniului natural şi construit" (1999, 
Potsdam)25 

- Carta dezvoltării durabile a oraşelor europene (2007) – Leipzig 
(Germania) prin care se introduce conceptul de Baukultur şi se vorbeşte 
despre "regenerare urbană", "dezvoltarea zonelor centrale", "oraşul 

                                                           
25 Patrimoniul natural şi cultural sunt definite ca resurse pentru dezvoltare şi este promovat managementul creativ al 
peisajelor culturale şi al patrimoniului cultural. 



 

 

 

compact", dar şi despre implicarea comunităţii şi buna guvernanţă prin 
dezvoltarea de parteneriate  

- Declaraţia de la Marsilia (Franţa) (2008); se discută despre "oraşul 
durabil şi coeziv" şi despre modul de implementare a Cartei de la Leipzig 

- Declaraţia de la Toledo (Spania) (2010), adoptată la întâlnirea informală a 
miniştrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbană; este susţinut 
principiul abordării integrate a dezvoltării şi regenerării urbane şi se 
discută despre oraşe inteligente, durabile şi incluzive din punct de vedere 
social. 

e. documente ale unor structuri profesionale europene 

- Noua Carta de la Atena a Consiliului European al Urbaniştilor publicată 
iniţial şi adoptată în mai 1998 la Congresul de la Atena şi revizuită la 
Lisabona în 2003; introduce conceptul de "ORAŞ COERENT"26; afirmă 
importanţa culturii şi faptul că "arta şi compoziţia urbană vor fi 
elementele esenţiale ale renaşterii oraşelor" 

- Carta planificării spaţiale la nivel european a Consiliului European al 
Urbaniştilor (2013) adoptată la Barcelona care afirmă o nouă viziune 
pentru dezvoltarea oraşelor şi teritoriului prin coeziune, conectivitate, 
integrare şi păstrarea şi valorificarea peisajului şi patrimoniului cultural 

- Declaraţia de la Bruges (Belgia), (2003) a Consiliului pentru Urbanism 
European care enumeră 12 provocări ale urbanismului european printre 
care degradarea spaţiilor publice, slaba integrare a funcţiunilor 
comerciale şi publice, orientări şi reglementări care nu ţin seama de 
context în zonele istorice 

- Charta pentru urbanism european (Stockholm, 2003) a Consiliului pentru 
Urbanism European (susţine principii ale noului urbanism), afirmă 
necesitatea respectului pentru istorie, peisaj şi geografie şi necesitatea 
planificării participative cu implicarea comunităţilor, locuitorilor şi altor 
părţi interesate 

f. documente adoptate la nivel naţional 
- Patrimoniul construit şi natural al României în pericol, Măsuri prioritare de 

protecţie, O ilustrare a stării de fapt, 2008 (Comisia prezidenţială pentru 
patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale) 

- Declaraţia de la Cluj (2008) a Ordinului Arhitecţilor din România 

- Declaraţia de la Bucureşti (2011) a Ordinului Arhitecţilor din România 
 

                                                           
26 Coerenţă multiplă: în evoluţia istorică, pe plan social şi economic, de mediu şi în utilizarea spaţiului. 



 

 

 

5.1.2. Un concept strategic pentru dezvoltarea Cetăţii Alba Carolina 
 
În raport cu ansamblul principiilor de dezvoltare europene şi internaţionale şi cu 
specificul zonei istorice a Cetăţii din Alba Iulia se propune luarea în considerare a 
următorului set de principii şi obiective strategice: 
Principii de dezvoltare durabilă a zonei Cetăţii: 

- dezvoltare urbană integrată care să ţină cont de aspectele spaţiale, 
economice, sociale, culturale, ambientale 

- dezvoltare coerentă sub aspect spaţial şi funcţional la nivel de ansamblu 
dar şi în relaţie cu structura urbană a municipiului (coerenţă internă şi 
externă) 

- dezvoltare incluzivă, care să ia în considerare aspectele sociale şi nevoile 
diferenţiate ale diferitelor grupuri şi segmente sociale 

- dezvoltare inteligentă, care să valorifice eficient potenţialul noilor 
tehnologii de a potenţa şi spori vizibilitatea şi competitivitatea cadrului 
urban şi valorilor culturale 

- dezvoltare participativă bazată pe practicile bunei guvernanţe, care să 
asigure implicarea actorilor interesaţi şi a comunităţii în procesele de 
planificare şi dezvoltare a "Cetăţii" 

Acest set de principii este consonant şi cu obiectivele majore ale Strategiei 
"Europa 2020" a UE, fundamentată pe cele trei priorităţi ale creşterii durabile, 
inteligente şi incluzive şi pe un set de 5 obiective vizând crearea de locuri de 
muncă, creşterea alocaţiilor pentru cercetare, a accesului la educaţie, reducerea 
riscului sărăciei şi a consumurilor energetice.27 Strategia pune accentul pe 
stimularea inovării şi creativităţii, a utilizării noilor tehnologii dar şi pe implicarea 
tineretului în procesele de dezvoltare urbană, una dintre cele 7 iniţiative – fanion 
fiind "tineretul în mişcare"28. 
 
Pentru stabilirea unei viziuni şi strategii eficiente, principiile conceptului de 
dezvoltare trebuie puse în relaţie şi cu cele 11 "Obiective Tematice" pe care este 
fundamentată finanţarea europeană pentru următoarea perioadă de programare 
2014-2020, respectiv: 

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei 
2. Sporirea accesului la folosirea şi calitatea tehnologiilor informaţionale 

şi a comunicării 
3. Sporirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului 

agricol, al pisciculturii şi acvaculturii 
4. Susţinerea tranziţiei către o economie bazată pe emisii scăzute de 

carbon în  toate sectoarele 
                                                           
27 Obiectivul 3 mai este cunoscut şi ca obiectivul 20 / 20 /20 adică reducere emisiilor de gaze cu 
efect de seră cu 20%, creşterea ponderii energiilor regenerabile cu 20% şi creştere eficienţei 
energetice cu 20%. 
28 Cele 7 iniţiative – fanion ale Strategieii Europa 2020 sunt: o uniune inovativă, tineretul în 
mişcare, o agendă digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punct de vedere al resurselor, o 
politică industrială pentru era globalizării, o agendă pentru noi locuri de muncă şi abilităţi şi o 
platformă europeană împotriva sărăciei. 



 

 

 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, gestionarea şi prevenţia 
riscurilor 

6. Protejarea mediului şi promovarea unei folosiri eficiente a resurselor 
7. Promovarea modurilor de transport durabile şi eliminarea 

congestionării în  reţelele cheie de infrastructură 
8. Promovarea /stimularea creării locurilor de muncă şi susţinerea 

mobilităţii forţei de muncă 
9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei  
10. Investirea în  educaţie, dezvoltarea competenţelor şi învăţării 

permanente 
11. Sporirea capacităţii instituţionale şi eficientizarea administraţiei publice 

 
Se poate aprecia că o strategie de dezvoltare pentru "Cetate" ar trebui să vizeze 
obiective consonante cel puţin cu obiectivele tematice 2, 4, 7, 8, 9, 10 şi 11. 
Stabilirea unei noi strategii trebuie să pornească de la propunerile anterioare, care 
să fie adaptate la noul context şi noua conjunctură socio-economică, la noile 
oportunităţi de finanţare 
În acest sens trebuie reamintite pe scurt propunerile anterioare formulate în 
cadrul proiectului "Managementul operaţiunilor de reconversie funcţională a 
zonelor construite protejate – ghid studiu pilot la Alba Iulia" elaborat de IHS 
România în 200329. 
 

Viziunea propusă porneşte de la ideea unicităţii istoriei, arhitecturii şi mediului ca 
resursă unică şi urmăreşte:  
(1). Poziţionarea municipiului Alba Iulia în context european, prin exploatarea 
avantajului comparativ al cetăţii Vauban şi  
(2). Personalizarea rolului jucat de municipiu în competiţia regională faţă de 
Sighişoara, Sibiu, Cluj, Timişoara.  
Obiectivele strategice propuse vizează: 
 INTEGRAREA, PE DURATA PROIECTULUI DE RECONVERSIE A 

CETĂŢII, ÎN VIAŢA ECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ A COMUNITĂŢII; 
 DELEGAREA RESPONSABILITĂŢII DEZVOLTĂRII ŞI CONTROLULUI 

REVITALIZĂRII CETĂŢII LA NIVELUL ORGANIZAŢIONAL LOCAL; 
 INTEGRAREA ÎN CIRCUITUL EUROPEAN "CETĂŢII MILITARE VAUBAN"; 
 IMPLICAREA DEŢINĂTORILOR DE PROPRIETĂŢI DIN CETATE ÎN 

PROGRAMUL ITINERARII TURISTICE ÎN CETATE.  
 
 

                                                           
29 Sunt redate extrase din acest proiect iniţiat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în cadrul 
programului de reglementări realizat în scopul dezvoltării capabilităţii de management a administraţiei publice locale, oraşe 
şi municipii cu zone construite protejate, în 2002. 
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Sunt formulate politici urbane în mai multe domenii cheie: 
Politici privind planurile de urbanism:  
Politica 1: Pentru dezvoltarea teritoriului administrativ aflat sub jurisdicţia 
Consiliului Local Alba Iulia, Primăria va urmări ca prin realizarea planurilor de 
urbanism de tip PUG şi PUZ Zonă Centrală să atingă o dezvoltare durabilă a 
mediului integrând condiţiile de locuire, de muncă şi de recreere 
Politici privind conservarea patrimoniului:  
Politica 2 : Realizarea echilibrului dintre conservarea moştenirii culturale şi 
dezvoltarea urbană 
Politici privind designului urban 
Politica 3: Odonarea spaţială a procesului de dezvoltare în scopul creării unor 
articulări între formele tridimensionale şi spaţiile publice ale zonei centrale ajutând 
consolidarea calităţii designului în zona centrală în general şi a cetăţii în special.  
Politici privind spaţiile publice:  
Politica 4: Asigurarea că atât spaţiile publice deschise existente cât şi cele noi 
propuse vor îmbunătăţi condiţiile de recreere în zona centrală şi în cetate şi vor fi 
operate în siguranţă.  
Politici privind dezvoltarea de afaceri:  
Politica 5: Consolidarea vocaţiei de business a zonei centrale 
Politici privind comerţul en-detail 
Politica 6: Revitalizarea şi personalizarea comerţului en-detail  
Politici privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a eco-fermelor:  
Politica 7: Stimularea activităţilor micilor producători 
Politici privind turismul şi recreerea 
Politica 8: Acordarea standardelor de turim cultural european cu oferta locală  
Politici socio-culturale 
Politica 9: Formularea reperelor privind conectarea cetăţii la circuitul Vauban 
Politici privind educaţia şi formarea 
Politica 10: Consolidarea funcţiunii de învăţământ în zona centrală şi renovarea 
clădirilor care îndeplinesc această funcţiune. 
Politici de locuinţe 
Politica 11: Direcţionarea interesului administraţiei publice şi a sectorului privat 
către posibilităţi de a genera finanţări pentru programe de revitalizarea a fondului 
construit existent în scopul consolidării valorilor de patrimoniu ca parte a turismului 
cultural 
 
5.1.3. Noi propuneri de dezvoltare pentru Cetate  
 
Propunerile de dezvoltare a zonei Cetăţii Alba Iulia sunt concentrate pe două 
categorii de populaţie, respectiv turiştii şi cetăţenii oraşului şi ai judeţului. Aceste 
două categorii de populaţie sunt alese deoarece turiştii sunt extrem de importanţi 
pentru dezvoltarea economică a zonei, dar şi a oraşului şi a judeţului Alba, iar 
cetăţenii reprezintă nucleul care poate face cetatea să fie "vie", fapt care va creşte 

st
Evidenţiere

st
Evidenţiere

st
Evidenţiere



 

 

 

atractivitatea zonei. Având în vedere aceste două categorii de populaţie ţintă, se 
propun o serie de servicii integrate care să fie oferite atât locuitorilor oraşului 
/judeţului, cât şi turiştilor, dar şi o serie de servicii pentru fiecare categorie în parte.  
În stabilirea serviciilor pentru cetăţenii oraşului, se vor avea în vedere diverse 
caracteristici socio-demografice ale populaţiei cum ar fi distribuţia pe grupe de 
vârstă şi nivelul de educaţie, precum şi diversele opinii exprimate atât de locuitorii 
zonei, cât şi de reprezentanţii diverselor instituţii publice şi private intervievaţi. 
Serviciile pentru turişti sunt stabilite în funcţie de caracteristicile turismului în zona 
Cetate Alba Iulia şi de opiniile exprimate de diverşi actori locali (reprezentanţi ai 
instituţiilor publice, ONG-uri sau agenţi economici) şi de turişti. 
 
A. Servicii integrate pentru cetăţenii oraşului şi turişti 

Dezvoltarea de activităţi cultural-artistice  
Populaţie ţintă: cetăţenii oraşului, în special copiii, şi turiştii 
Tipuri de activităţi: expoziţii de pictură/sculptură/grafică/fotografie, 
spectacole de teatru, expoziţii de artă populară, spectacole de teatru de 
păpuşi, spectacole de diferite genuri de muzică, cercuri literare 
Justificare: publicul devine din ce în ce mai interesat nu doar de 
participarea la diverse activităţi cultural-artistice, ci şi de cunoaşterea 
activităţii artistice care stă la baza operelor create 
Descriere: amenajarea de spaţii în zona de şanţuri pentru diferite ateliere 
de creaţie care să fie accesibile publicului atât pentru cumpărarea de 
produse, cât şi pentru a putea vizita cum sunt făcute acestea. În aceste 
ateliere ar trebui ca artiştii să poată fi văzuţi "la lucru" şi, acolo unde se 
poate, să fie realizate demonstraţii de realizare a diverselor produse. Se 
poate crea o zonă dedicată acestor produse care să fie promovată sau 
diverse zone dedicate câte unui tip de activitate artistică care să fie 
cunoscute de către toţi cei interesaţi şi promovate corespunzător. În aceste 
ateliere ar trebui să lucreze artişti locali (din oraş/judeţ) astfel încât să fie 
promovate produsele locale. Pentru a face vizibilă munca lor într-o măsură 
mai mare, de câteva ori pe an ar trebui să li se ofere posibilitatea de a îşi 
expune munca în zona centrală a cetăţii.  
Având în vedere caracteristicile sezoniere ale turismului în zona Cetatea 
Alba Iulia, aceste ateliere pot oferire reprezentanţii pentru turişti în aceste 
perioade, dar şi tabere pentru copii pentru perioade ce pot merge de la un 
weekend la una-două săptămâni.  
În perioada anului şcolar, copii din oraş şi din judeţ pot veni şi să ia parte la 
activităţile acestor ateliere astfel încât să îşi dezvolte abilităţile artistice.  
Având în vedere paleta largă de activităţi cultural-artistice ce pot fi 
organizate, fiecare dintre copii îşi poate găsi o activitate în care să fie 
implicat. Cu cât vor fi mai mulţi copiii în cetate, cu atât şi numărul adulţilor 
care îi vor însoţi va creşte. 
 
Dezvoltarea de activităţi sportive 
Populaţie ţintă: cetăţenii oraşului, în special tinerii, şi turiştii 
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Tip de activităţi: tenis, fotbal, echitaţie, baschet, handbal, nataţie 
Justificare: practicarea diverselor tipuri de activităţi sportive este atât o 
modalitate de petrecere a timpului liber, cât şi una de relaxare şi de 
asigurare a unui stil de viaţă sănătos. Acest lucru se poate realiza însă în 
condiţiile în care există diverse facilităţi de practicare a diverselor sporturi, 
care sunt accesibile tuturor atât din punct de vedere al proximităţii, cât şi al 
costurilor. Pentru tineri, aceasta constituie una dintre cele mai plăcute 
modalităţi de petrecere a timpului liber şi de socializare. 
Descriere: spaţiile dedicate practicării diverselor sporturi din zona şanţurilor 
ar trebui dezvoltate şi amenajate şi pentru perioada sezonului rece prin 
acoperirea lor temporară (structuri gen cort sau balon). În limita spaţiului 
disponibil, pot fi concesionate spaţii care să fie amenajate de către diverşi 
agenţi economici pentru practicarea diverselor sporturi, dar şi unele publice 
care să poată fi accesibile şi celor cu posibilităţi materiale reduse. 
Crearea de noi activităţi de cunoaştere a trecutului istoric 
Populaţie ţintă: cetăţenii oraşului (toate categoriile de vârstă) şi turiştii 
Tip de activităţi: spectacole de teatru, dezbateri, proiecţii de filme 
documentare 
Justificare: Cetatea Alba Iulia este cunoscută mai ales prin importanţa ei 
istorică, legată în special de Unirea de la 1600 şi 1918. Majoritatea turiştilor 
care vizitează Cetatea sunt traşi de obiectivele istorice ale ei. Având în 
vedere că există încă multe alte aspecte istorice importante (Cetatea 
romană, Cetatea de tip Vauban), necunoscute suficient publicului, este util 
ca să fie organizate o serie de activităţi de promovare a lor. În plus, şi 
istoria judeţului constituie o atracţie importantă pentru turişti. 
Descriere: în prezent există o serie de spectacole de teatru realizate de 
personalul Muzeului Unirii şi de cei ai SC Corint care constituie o atracţie 
importantă pentru turişti, dar şi pentru locuitorii oraşului. De asemenea sunt 
organizate dezbateri cu ocazia evenimentelor istorice marcante pentru 
viaţa cetăţii – 1 decembrie. În afara acestor evenimente, o sursă de atracţie 
pentru turişti o poate constitui proiecţia de filme documentare despre 
evenimente istorice, dar şi despre diverse descoperiri arheologice 
importante (cum ar fi Plăcuţele de la Tărtăria descoperite pe raza judeţului). 
Pentru cetăţenii oraşului, importantă ar fi organizarea de dezbateri pe 
diverse teme istorice la care să fie invitaţi diferiţi istorici sau arheologi. 
Aceste dezbateri pot fi organizate şi pentru copii astfel încât lecţiile de 
istorie să fie interactive, dar şi pentru seniori care ar avea astfel o 
oportunitate de a comenta evenimentele, dar şi de a împărtăşii din 
experienţa lor. 
Având în vedere numărul mare de elevi care vizitează Cetatea Alba Iulia, ar 
fi utilă crearea unor evenimente interactive de descoperire a istoriei zonei 
care să cuprindă atât dezbateri, cât şi spectacole sau proiecţii de 
documentare. 
Pentru a trage mai mulţi turişti, este necesar ca să fie acordată o conotaţie 
istorică mai pregnantă zonei şanţurilor, prin desfăşurarea unor evenimente 
în interiorul acesteia. 



 

 

 

 
B. Servicii pentru turişti 

Dezvoltarea serviciilor de servire a mesei 
Justificare: deşi avem de-a face cu un turism sezonier în Cetatea Alba Iulia, 
este necesară dezvoltarea serviciilor de servire a mesei măcar în perioada 
mai – octombrie. 
Descriere: numărul agenţilor economici care oferă astfel de servicii trebuie 
să crească, iar acestea să se adreseze unor categorii diverse de populaţie, 
atât din punct de vedere al preparatelor culinare oferite, cât şi al veniturilor. 
 
Dezvoltarea serviciilor de cazare 
Justificare: deşi avem de-a face cu un turism sezonier în Cetatea Alba Iulia, 
este necesară dezvoltarea serviciilor de cazare pentru a permite turiştilor 
să poposească mai multe zile şi astfel să consume mai mult în oraş. 
Descriere: numărul agenţilor economici care oferă astfel de servicii trebuie 
să crească, iar acestea să se adreseze unor categorii diverse de populaţie.  
Crearea unui turism de afaceri 
Justificare:  pentru perioadele în care numărul turiştilor scade, ar fi utilă 
dezvoltarea unui turism de afaceri specializat pe organizarea de conferinţe 
sau a unuia dedicat pregătirii sportive. 
Descriere: există agenţi economici care pot fi interesaţi ca în perioadele de 
extrasezon să dezvolte pachete turistice dedicate organizării de conferinţe 
/seminarii/traininguri, dar şi pregătirii sportive, acolo unde există facilităţi 
create pentru acest lucru (vezi Winner`s Club Ţălnar). 
Universitatea ar putea fi implicată în acest tip de turism prin organizarea 
diverselor şcoli de vară, dar şi conferinţe naţionale şi internaţionale care pot 
atrage diverşi specialişti în oraş şi în Cetate. 
Dezvoltarea de servicii turistice integrate 
Justificare: pentru atragerea unui număr cât mai mare de turişti, ar fi utilă 
dezvoltarea unor servicii integrate care să meargă de la informare turistică 
asupra zonei Cetăţii, la oferirea de pachete turistice pentru petrecerea 
timpului liber în judeţ. 
Descriere:  

- Încheierea de parteneriate cu hotelurile care pot promova diferite trasee 
turistice care să îi atragă pe cei care vin în oraş să rămână mai multe zile. 
Aceste trasee turistice în judeţ pot fi oferite ca alternative de petrecere a 
timpului liber pentru cei doritori. 

- Dezvoltarea de materiale promoţionale specifice zonei care să aducă 
fonduri autorităţilor publice. 

- Promovarea unui turism cultural în Cetate, iar biblioteca Batthyaneum să 
devină un obiectiv în cadrul acestuia. Sunt necesare însă investiţii în 
securizarea clădirii şi angajarea de personal. Biblioteca nu se pretează la 
un turism de masă, ci are un scop pronunţat ştiinţific. 



 

 

 

Dezvoltarea programului de evenimente anuale. 
CARD-ul Alba Iulia 
Justificare: pentru a creşte atractivitatea Cetăţii pentru turişti 
Descriere: Dezvoltarea unui card turistic unde să fie acordate reduceri 
pentru intrarea la muzee şi alte puncte de interes, precum şi la servirea 
mesei sau achiziţionarea de produse din magazinele aflate în cetate. 

 
C. Servicii pentru cetăţenii oraşului 

Centre integrate de servicii sociale 
Populaţie ţintă: vârstnici şi copii 
Justificare: este o modalitate utilă de a petrece timpul liber atât pentru copii, 
cât şi pentru vârstnici 
Descriere: este un centru multifuncţional, pe modelul celor dezvoltate de 
către Fundaţia Principesa Margareta, în care vârstnicii să fie cei care oferă 
suport copiilor /tinerilor în realizarea diverselor activităţi (realizarea temelor, 
realizarea diverselor activităţi cultural-artistice). Persoanele vârstnice se 
simt utile, iar copii /tinerii beneficiază de experienţa celor mai experimentaţi.  
În cadrul centrului multifuncţional pot fi organizate şi activităţi separate 
pentru cele două categorii de beneficiari. 
Servicii de petrecere a timpului liber pentru tineri 
Populaţie ţintă: tineri 
Justificare: tinerii au nevoie de locuri de petrecere a timpului liber pe timpul 
zilei, dar şi pe timpul nopţii. În plus este o bună oportunitate de a anima 
Cetatea seara. 
Descriere: concesionarea de spaţii pentru amenajarea de cluburi /cafenele 
/discoteci pentru ca tinerii să poată să se distreze.  

 

5.1.4. Scenarii pentru parteneriate strategice în dezvoltarea Cetăţii 

 

1. Aspecte teoretice privind analiza actorilor urbani la nivel local30 
Dezvoltarea urbană durabilă presupune colaborarea între cele trei sectoare ale 
unei societăţi: sectorul public, cel privat şi cel neguvernamental /al societăţii civile 
(al 3-lea sector). Actorii locali pot fi: 
(a) Sectorul public  reţeaua structurilor deconcentrate ale administraţiei 

centrale (ministere, agenţii, departamente), furnizoare 
de servicii publice din domenii precum: sănătate, 

                                                           
30 Acest subcapitol reproduce paragrafe din versiunea finală a Ghidului metodologic pentru 
proiect urban integrat (vol. IV, cap. 3.5, pag. 31-35), elaborat în 2008 – 2010 la iniţiativa MDRT 
(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) de către Latanzio e Associati, în coordonarea arh. 
G. Pascariu (şef de proiect). La elaborarea ghidului au mai participat: P. Elisei, J.L. Galdeano, S. 
Pascariu, C. Petrescu, V. Marin, R. Măgureanu, M. Sassella, V. Valeri, G. Zagaglioni. 



 

 

 

educaţie, servicii sociale 
 instituţiile administraţiei publice locale: autorităţi locale, 

consilii şi alte organisme alese 
(b) Sectorul privat  investitorii (bănci, trusturi şi companii de împrumuturi), 

 dezvoltatorii şi mediul de afaceri.  
(c) Reprezentanţi ai 
societăţii civile, 
organizaţii 
comunitare 

 diverse grupuri de interese  
 ONG-uri  
 asociaţii de proprietari /locatari (chiriaşi) 
 organizaţii caritabile şi de voluntariat, şi 
 agenţii care furnizează o mare diversitate de servicii 

(economice, sociale sau de mediu) şi /sau fonduri  
 
Rolul şi poziţia actorilor urbani sunt diferite în structura potenţialului parteneriat 
(...). Astfel: 

a) sectorul public:  
• furnizează de regulă un important sprijin financiar (capabil să stimuleze 

implicarea instituţiilor private), 
• contribuie prin cunoaştere şi expertiză în planificarea urbană, prin 

furnizarea de servicii şi echipamente, 
• menţine dialogul cu ceilalţi actori (din parteneriatul urban),  
• are de regulă rol de manager, coordonator şi conducător în procesele de 

elaborare şi implementare; 
b) sectorul privat: 
• este motivat de profit şi are o expertiză individuală proprie şi un anume 

"instinct şi cunoaştere" a pieţei (care înseamnă abilitatea de a-şi asuma 
riscuri şi de a mobiliza fonduri - alături de cele din sectorul public), 

• generează oportunităţi pentru crearea de locuri de muncă la nivel local, 
pentru echipamente comunitare şi facilităţi de instruire; 

c) sectorul al 3-lea (organizaţii ale societăţii civile): 
• are de regulă un aport deosebit prin cunoaşterea extensivă a zonei de 

intervenţie şi prin stabilirea de relaţii de încredere cu comunitatea locală, 
• poate furniza servicii pe care autorităţile publice nu le (mai) pot furniza în 

anumite situaţii (de exemplu: adăpost temporar, ajutoare pentru cei cu 
nevoi speciale - de sănătate şi îngrijire de către grupuri de 
voluntariat).3.5.2 Etape în identificarea actorilor urbani 

Identificarea actorilor presupune parcurgerea următoarelor etape: 
i. listarea actorilor /grupurilor aparţinând celor trei sectoare – public, privat, 

societate civilă, din cartier /zona de intervenţie, 
ii. listarea actorilor /grupurilor din localitate care au activitate /interese în 

cartierul /zona de intervenţie, 
iii. listarea actorilor /grupurilor de la nivel judeţean care au activitate /interese 

în cartierul /zona de intervenţie 



 

 

 

iv. stabilirea listei actorilor /grupurilor de la nivel naţional care au activitate 
/interese în cartierul /zona de intervenţie 

Listarea actorilor relevanţi este un proces care se face în timp, pe măsură ce 
discuţiile cu primii actori identificaţi evoluează şi permite stabilirea anumitor relaţii 
cu alte grupuri interesate. După listarea actorilor /grupurilor este necesară 
identificarea preliminară a intereselor lor în zonă şi a relaţiilor pe care le au cu 
ceilalţi actori.  
Analiza a factorilor de interes /stakeholders, are ca scop să indice interesele 
acelor actori a căror poziţie /resurse le permite să poată influenţa o decizie 
publică. În acelaşi timp, analiza ar trebui să indice de ce este necesar să fie luate 
în considerare aceste interese. 
Actorii sau grupurile trebuie să fie luate în considerare conform următoarelor 
categorii: 
 actori /grupuri a căror prezenţă sau suport furnizează un beneficiu net, ori 

întăresc o organizaţie sau sporesc autoritatea decidentului (şi capacitatea 
de a asigura conformarea la decizii). 

 actori /grupuri care se află în poziţii care pot produce daune ori pot slăbi 
autoritatea sau suportul politic al decidentului /organizaţiei 

 actori /grupuri care sunt capabile să influenţeze direcţia acţiunilor 
organizaţiei sau să se amestece în acestea. 

Analiza se centrează pe două elemente cheie: 
 interesul pe care grupurile /actorii îl au într-o problemă particulară. 
 cantitatea şi tipul resurselor pe care ei le pot mobiliza pentru a influenţa 

rezultatele în ceea ce priveşte acea problemă. 
În acest tip de analiză trebuie respectată următoarea regulă: doar acele grupuri 
sau actori care deţin resurse reale şi mobilizabile, care pot fi aplicate pentru sau 
împotriva organizaţiei şi care au interese vis-à-vis de problema respectivă trebuie 
să fie luate în considerare, fiind factorii care au capacitatea de a influenţa în mod 
direct decizia. 
Paşii necesari în realizarea analizei factorilor de interes /stakeholders: 

1. listarea actorilor /grupurilor care sunt sau pot fi afectaţi de schimbările din 
zonă (este lista actorilor elaborată la o etapă anterioară), 

2. stabilirea intereselor vis-à-vis de zonă, prin interviuri cu actorii locali, 
observaţii, analiză secundară de date, analiză de conţinut, focus-grupuri, 

3. identificarea resurselor acestor actori /grupuri (materiale, umane, 
financiare, de influenţă, de putere, de informaţii etc.), 

4. stabilirea capacităţii lor de a mobiliza aceste resurse şi specificarea ei 
pentru fiecare resursă enunţată în coloana anterioară, 

5. identificarea poziţiei vis-à-vis de problema identificată şi de soluţia 
propusă. 

Această analiză permite stabilirea actorilor care trebuie implicaţi în procesele de 
planificare strategică. Realizarea analizei factorilor de interes facilitează 
identificarea actorilor /grupurilor care susţin soluţiile propuse, a celor care sunt 
neutri şi care trebuie convinşi că soluţia propusă este cea corectă şi a celor care 



 

 

 

se opun şi pot să pună piedici în procesul de elaborare /implementare. În urma 
acestei analize se pot identifica parteneriatele care vor fi încheiate ulterior. 

2. Analiza actorilor urbani interesaţi în cazul Cetăţii Alba Carolina 

[Notă metodologică] 

Prezenta analiză se doreşte a fi o posibilă bază de stabilire a unor relaţii de 
cooperare între actorii locali, ţinând cont de interesele pe care le au şi de 
resursele pe care aceştia le deţin. Nu este însă o analiză exhaustivă şi 
comprehensivă, care să aibă la bază o cercetare minuţios realizată în acest sens. 
Informaţiile care stau la baza fundamentării acestei analize a actorilor locali au 
fost extrase din cercetarea asupra nevoilor cetăţii şi a posibilităţilor de dezvoltare 
existente în funcţie de opiniile exprimate de către actorii locali intervievaţi şi a 
analizei secundare a datelor disponibile din diverse surse de informare despre 
actorii locale. Este un demers exploratoriu cu caracter de exemplificare şi 
care îşi propune să pună în evidenţă punctele de convergenţă ale actorilor locali şi 
să ajute administraţia publică locală în eventualele demersuri de stabilire a 
parteneriatelor cu aceşti actori. În acest sens se impune iniţierea şi elaborarea 
unui proces de planificare strategică pentru "Cetate" care să se finalizeze cu 
adoptarea unei strategii de dezvoltare, a unui plan de acţiune şi a unui mecanism 
instituţional precum şi cu identificarea resurselor necesare şi a oportunităţilor de 
finanţare. 



 

 

 

 
A. Sectorul public (instituţii şi organizaţii care reprezintă autorităţi publice 
centrale sau / şi locale) 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) 
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului şi care 
realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica 
guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, 
coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi 
arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, 
gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, 
administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare 
administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice regionale şi locale, dialogul 
cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, 
dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorităţile 
administraţiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcţiei publice, 
programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei 
financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană 
pentru programele din domeniile sale de activitate (HG 1 / 2013).  

- are atribuţii în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi 
arhitecturii 

-  poate mobiliza resurse financiare importante pentru dezvoltare 
 

Ministerul Culturii 
Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea 
strategiei şi politicilor în domeniul culturii (HG 90 / 2010). 

- susţine promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul 
de dezvoltare durabilă şi ca instrument esenţial în coeziunea socială şi 
în lupta împotriva excluziunii sociale 

-  iniţiator al proiectului Alba-Iulia Milenium (OUG 93 / 2000 privind 
declararea municipiului Alba Iulia şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de 
interes naţional) 

 
Primăria Municipiului Alba Iulia 
Caracteristici generale:  

- administraţie publică locală, structură funcţională cu activitate 
permanentă care are ca scop bunul mers al municipiului prin activităţi 
curente şi programe /strategii pe termen mediu şi lung 

- după 2002 a preluat majoritatea terenurilor aparţinând MApN, 
localizate în Cetate, fiind principalul deţinător al domeniului public al 
Cetăţii 

 
 
 



 

 

 

Interese specifice în Cetate: 
- principalul promotor şi coordonator al lucrărilor de demilitarizare –

reconversie funcţională, reabilitare, restaurare şi revitalizare al Cetăţii 
- participă activ şi continuu la atragerea de fonduri şi proiecte pentru 

Cetate 
- promovează oraşul şi zona prin intermediul "mărcii" cetăţii, pe care o 

utilizează ca imagine / brand local cu impact extra-teritorial, una dintre 
cele "7 minuni ale României " 

- susţine dezvoltarea locală care să aibă ca punct central zona cetăţii 
pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului (prin crearea de noi 
locuri de muncă, atragerea de investiţii, oferirea de alternative de 
petrecere a timpului liber etc.) 

- susţine dezvoltarea turistică a oraşului pornind de la zona cetăţii care 
să atragă resurse şi către alte puncte de interes din zonă 

Resurse: 
- resurse umane (experţi pe scriere de proiecte, specialişti în derularea 

de servicii publice – în special sociale care pot fi aduse şi în cetate ...) 
- resurse materiale (clădiri, dotări ...) 
- resurse financiare 
- resurse de putere (sunt cei care iau deciziile legate de dezvoltarea 

cetăţii – inclusiv ce logo-uri să se utilizeze etc.) 
- resurse de informaţii 

 
Consiliul Judeţean Alba 
Caracteristici generale:  

-  administraţie judeţeană cu sediul în Municipiul Alba Iulia 
Interese specifice în Cetate: 

- CJ este interesat de re-localizare în clădirile Unităţii Militare din Cetate, 
actualul său sediu trebuind să fie retrocedat Justiţiei (aşa cum s-a 
întâmplat şi cu vechiul sediu al Primăriei) 

- Dezvoltarea turistică a judeţului pornind de la zona cetăţii (se poate face 
prin oferirea de pachete turistice integrate care să cuprindă diverse 
activităţi ce pot fi desfăşurate în zone diferite ale judeţului) care să ducă 
la o creştere a calităţii vieţii locuitorilor (în special prin crearea de locuri de 
muncă, spaţii de recreere) 

- Localizarea unor evenimente de interes judeţean în "Cetate" 
Resurse: 

- resurse umane (deţin un punct de informare turistică, multe din 
instituţiile judeţene sunt finanţate de către ei – inclusiv Muzeul Unirii) 

- resurse materiale (clădiri, dotări ...) 
- resurse financiare (poate asigura co-finanţarea în cazul proiectelor de 

interes judeţean) 
- resurse de influenţă (o parte din veniturile locale sunt asigurate prin 

transferuri de la CJ astfel încât ei pot şi influenţa anumite decizii de 
dezvoltare etc.) 

- resurse de informaţii 
 



 

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Alba (AIDA) 
Caracteristici generale:  

- asociaţie de dezvoltare intercomunitară (constituită în baza legii 215 / 
2001), cu prim obiect de activitate infrastructura teritorială / serviciile 
de utilităţi publice locale 

- dezvoltarea resurselor umane – educaţie şi formare 
- conservarea şi promovarea patrimoniului cultural, natural şi turistic 

Interese specifice în Cetate: 
- promovare ca valoare reprezentativă la nivelul AIDA 
- integrare în circuitele şi traseele locale (de ex. către Dealul Mamut, 

etc) 
localizare a unor manifestări (tradiţie, cultură, târguri) şi proiecte ale 
AIDA 

Resurse: 
- resurse umane: expertiză în procese strategice, participative, scriere 

de proiecte 
- resurse de informaţii 

 
Universitatea "1 Decembrie" Alba Iulia 
Caracteristici generale:  

- Instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de 
stat, înfiinţată în 1991. 

- Universitatea cuprinde următoarele facultăţi: de ştiinţe, de istorie şi 
filologie, de drept şi ştiinţe sociale şi de teologie ortodoxă 

- Universitatea ocupă o serie de clădiri – monument din cetate, între 
care cea mai cunoscută este Palatul Apor (recent restaurat) 

Interese specifice în Cetate: 
- valorizează tradiţia universitară şi participarea pentru o comunitate 

incluzivă, cu valori simbolice 
- Promovează multi-culturalitatea şi încurajează spiritul identităţilor 

plurale într-o formulă academică şi într-un spaţiu instituţionalizat 
- Atrage tineri şi specialişti şi poate fi un promotor major în generarea 

spaţiului locuit şi a "vieţii" în spaţiul cetăţii 
- Dezvoltarea unui campus studenţesc în unele din spaţiile ce sunt încă 

deţinute de către armată 
- Îmbunătăţirea imaginii universităţii prin derularea de evenimente 

ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională 
Resurse: 

- Umane (specialişti din diverse domenii) 
- Materiale (spaţii de derulare a unor evenimente) 
- Financiare (atragerea de proiecte de dezvoltare) 
- Imagine (pot organiza conferinţe internaţionale care să atragă turişti 

străini) 
 
 
 
 



 

 

 

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 
Caracteristici generale:  

- muzeul a fost înfiinţat în 1888 din iniţiativa Societăţii de istorie, 
arheologie şi ştiinţe naturale a Comitatului Alba. După 1918 a fost 
mutat în Cetate (întâi în aripa nord-estică a Catedralei Ortodoxe şi din 
1968 în edificiul "Babilon") 

- din 1996 în cadrul muzeului funcţionează Centrul Naţional de 
Conservare şi Restaurare de Carte 

Interese specifice în Cetate: 
- cercetarea, recuperarea, promovarea şi valorificarea trecutului istoric 
- reenactment-uri – "istorie vie"  şi alte manifestări de informare şi 

cunoaştere a istoriei, pentru întărirea identităţii locale din zona Apuseni 
- Ţara Moţilor pe parcursul curgerii perioadelor istorice cuprinse între 
epoca daco-romană şi Marea Unire din 1918. 

Resurse: 
- umane (voluntarii care participă la derularea diferitelor spectacole din 

cetate) 
- imagine (sunt unul dintre locurile cele mai cunoscute şi căutate în 

cetate) 
 
Biblioteca Batthyaneum  
Caracteristici generale:  

- Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (astăzi parte a Bibliotecii 
Naţionale a României), a fost înfiinţată în 1798 din iniţiativa episcopului 
romano-catolic al Transilvaniei Batthyány Ignác (1741-1798) şi 
constituia o parte a fundaţiei culturale de interes public creată de 
acesta cu denumirea de Institutum Batthyaniani/ Institutul lui Batthyani.  

- Edificiul, o fostă Biserică trinitariană, construit în stil baroc între 1719-
1738 a suferit modificări în cursul secolului al XVIII-lea impuse de 
destinaţiile succesive ale acestuia: biserică cu două turle (1719-1784), 
depozit apoi spital al armatei (1786-1792) şi observator astronomic şi 
bibliotecă (1792-1798) - primul observator astronomic înfiinţat pe 
teritoriul României de astăzi  

- Deşi este una dintre cele mai reprezentative, interesante şi 
"misterioase" embleme ale cetăţii, din cauza dualităţii proprietăţii şi ne-
clarităţii responsabilităţilor, ca şi a dificultăţii de a administra fondul-
tezaur pe perioada unor lucrări majore de restaurare, edificiul nu a 
beneficiat de lucrări de restaurare. 

Interese specifice în Cetate: 
- Nucleul de astăzi al bibliotecii şi totodată fondul-tezaur al acesteia, îl 

constituie colecţia privată a episcopului Batthyány, formată din 18.000 
de unităţi bibliografice, tipărituri şi manuscrise datate începând cu 
secolul al IX-lea. Acest fond reprezintă o importantă sursă directă de 
informaţii pentru oameni de ştiinţă, cercetători, etc. din România şi din 
străinătate 

- Dezvoltarea unui turism cultural 
Resurse: 

- Umane 



 

 

 

- Imagine (este un punct de atracţie pentru specialişti români şi străini 
care vin să cerceteze diverse documente) 

 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba 
Caracteristici generale:  

-  localizat în cetate, coordonează şi monitorizează prin activităţi 
specifice activitatea de educaţie din Judeţul Alba 

- clădirea a fost de curând reabilitată 
Interese specifice în Cetate: 

- este "destul de retras" şi "indiferent" faţă de viaţa cetăţii 
derularea unor activităţi cu elevii care să aducă o vizibilitate mai mare 
instituţiei (aceste activităţi extraşcolare sporesc imaginea) 

Resurse: 
- Umane (specialişti din diverse domenii) 
- Materiale (spaţii de derulare a unor evenimente) 
- Financiare (atragerea de proiecte de dezvoltare) 

Imagine (pot organiza evenimente cu alte cadre didactice din alte judeţe care 
să aducă o promovare mai bună cetăţii) 
 
Ministerul Apărării Naţionale - Batalionul de Geniu "Apulum" 
Caracteristici generale:  

- actualmente mai funcţionează o unitate de geniu, localizată în zona 
Porţii a II-a a Cetăţii 

- clădirile cazone sunt ne-întreţinute şi dărăpănate 
Interese specifice în Cetate: 

-  conservarea spaţiului pentru UM / MApN 
 

ISU Alba 
Serviciu public de urgenţă profesionist aflat în subordinea Inspectoratului 
General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului 
situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc specific din zona de competenţă 
executând misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de 
urgenţă 
Interese specifice: asigurarea accesului pentru intervenţii în toate punctele din 
zona "Cetăţii". 

 



 

 

 

 
B. Servicii de interes public de drept privat (furnizori de servicii din diferite 

domenii care au atribuţii stabilite prin lege sau prin reglementări specifice şi 
care sunt organizate ca societăţi comerciale, societăţi pe acţiuni, asociaţii 
etc. după caz) 
 

ADR Centru 
Agenţia de dezvoltare regională a Regiunii Centru are sediul pe str. Decebal, în 
vecinătatea fortificaţiilor. 
Interese specifice: atragerea şi absorbţia de fonduri europene din Programul 
Operaţional Regional şi promovarea Regiunii de Dezvoltare Centru. 
Resurse: umane (expertiză în pregătirea cererilor de finanţare), informaţii, 
relaţii inter-instituţionale, capacitate de atragere de resurse pe proiecte de 
dezvoltare etc. 
 
Romtelecom 
Societate pe acţiuni care oferă servicii de telefonie la nivel naţional. 
Interese legate de asigurarea de servicii de calitate şi diversificate şi creşterea 
numărului de clienţi. 
http://www.romtelecom.ro/companie/despre-romtelecom/misiune-viziune-valori 
 
E.ON gaz distribuţie  
Societate cu capital străin (Germania), parte a E.ON Group specializată în 
servicii de distribuţie a gazelor naturale în 20 de judeţe din jumătatea de nord a 
ţării.  
Interese legate de extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie. 
http://www.eon-gaz-distributie.ro/cps/rde/xchg/SID-1F209108-07328F03/eon-
gaz-distributie/hs.xsl/2420.htm 
 
Electrica S.A 
Societatea comercială FDEE "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" SA oferă 
servicii de distribuţie a energiei electrice pentru utilizatorii conectaţi la reţea, 
consumatori şi producători de electricitate, din centrul României, prin 
intermediul celor şase sucursale de distribuţie - SDEE, în judeţele: Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu 
Interese legate de extinderea şi modernizarea reţelei de distribuţie. 
http://www.electrica.ro/clienti/utilizatori-energie-electrica/ 
http://www.electricats.ro/electricats/index.html 
 
SC APA CTTA SA - Sucursala Alba Iulia (parte a SC APA CTTA SA Alba) 
Compania regională de apă-canal este o societate pe acţiuni înfiinţată la data 
de 20.12.2004 în baza hotărârii nr. 6221 a Tribunalului Alba, carea are ca 
acţionari Consiliul Judetean Alba şi Consiliile locale din cele 10 municipii şi 
oraşe ale judeţului (Alba Iulia, Abrud, Aiud, Baia de Aries, Blaj, Campeni, Cugir, 
Teiuş, Zlatna, Ocna Mureş).  

http://www.romtelecom.ro/companie/despre-romtelecom/misiune-viziune-valori
http://www.eon-gaz-distributie.ro/cps/rde/xchg/SID-1F209108-07328F03/eon-gaz-distributie/hs.xsl/2420.htm
http://www.eon-gaz-distributie.ro/cps/rde/xchg/SID-1F209108-07328F03/eon-gaz-distributie/hs.xsl/2420.htm
http://www.electrica.ro/clienti/utilizatori-energie-electrica/
http://www.electricats.ro/electricats/index.html


 

 

 

SC APA CTTA SA Alba are an componenta 6 filiale înfiinţate de structura 
municipiilor si oraşelor din judeţul Alba; filialele sunt persoane juridice; asigură:  

- alimentarea cu apa potabila in judeţul Alba 
- alimentarea cu apa industriala 
- evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice, a unor ape de suprafaţă 
şi a apei din epuismente si drenuri in judeţul Alba 
- Interese legate de extinderea şi modernizarea reţelelor. 
 

STP Alba 
Societatea de transport Alba (www.stpalba.ro); asigură serviciile de transport 
public în municipiu. 

 
Polaris M. Holding" Constanţa 
Companie privată care asigură servicii de salubritate pe baze contractuale cu 
primăria municipiului.  
http://alba24.ro/p-foto-colectarea-deseurilor-in-alba-iulia-de-catre-polaris-m-
holding-constanta-incepe-de-luni-pubelele-vor-fi-distribuite-gratuit-locuitorilor-
240052.html 

 
 

C. Sectorul privat (parte a economiei orientată spre profit, condusă de 
persoane sau grupuri – naţionale sau internaţionale şi care nu este 
controlată de stat) 

 
Domenii ale firmelor private localizate în cetate: 
- Turism, informare turistică, activităţi culturale 
- Alimentaţie publică 
- Mic comerţ ambulant, alimentar şi ne-alimentar 
- Cluburi şi activităţi sportive, loisir  
- Evenimente şi manifestări cultural-artistice (spectacole în aer liber, expoziţii, 
etc.) 
Caracteristici generale:  

- activităţi începute mai ales după 2005 şi dezvoltate / localizate 
concomitent cu etapele şi parcursul activităţilor de reabilitare şi 
restaurare realizate în cetate 

- toate firmele, asociaţiile, grupurile care funcţionează / furnizează 
servicii şi /sau au activităţi în spaţiul cetăţii au contracte pe durate 
determinate cu Primăria Municipiului Alba Iulia, (cca. 6 luni - activităţi 
sezoniere) şi / sau contracte de asociere /concesiune şi participaţiune 
pe perioade între 4 şi 49 de ani. 

- cel mai important actor, cu cele mai multe şi mai substanţiale activităţi 
este Grup Corint s.r.l. 

- localizarea actorilor din sectorul privat este în toate zonele / spaţiile 
cetăţii, inclusiv în şanţurile acesteia 

Interese specifice în Cetate: 
- amenajarea spaţiilor specifice activităţilor proprii 

http://www.stpalba.ro/
http://alba24.ro/p-foto-colectarea-deseurilor-in-alba-iulia-de-catre-polaris-m-holding-constanta-incepe-de-luni-pubelele-vor-fi-distribuite-gratuit-locuitorilor-240052.html
http://alba24.ro/p-foto-colectarea-deseurilor-in-alba-iulia-de-catre-polaris-m-holding-constanta-incepe-de-luni-pubelele-vor-fi-distribuite-gratuit-locuitorilor-240052.html
http://alba24.ro/p-foto-colectarea-deseurilor-in-alba-iulia-de-catre-polaris-m-holding-constanta-incepe-de-luni-pubelele-vor-fi-distribuite-gratuit-locuitorilor-240052.html


 

 

 

- punerea în valoare a unor spaţii (interioare şi exterioare), monumente 
şi elemente de patrimoniu 

- exploatarea economică a dotărilor concesionate din cetate şi a 
echipamentelor / infrastructurii proprii prin activităţi comerciale, 
turistice, sportive, de agrement şi cultural-artistice 

- pază, parcare, siguranţă şi ordine publică 
Notă: funcţiunile şi activităţile permise în spaţiul cetăţii / fortificaţiei sunt 
reglementate. A se vedea şi RLU propus prin prezentul proiect, art. 5. Natura 
intervenţiilor şi a utilizării terenului. 
 
H. Cetate 
Unul dintre cele mai mari hoteluri din oraş, situat într-o poziţie extrem de 
favorabilă în raport cu "Cetatea". Nu manifestă în prezent un interes deosebit 
pentru dezvoltarea serviciilor turistice şi de cazare în raport cu specificul zonei. 
 
Grup Corint 
Societate implicată puternic în procesele de reabilitare a "Cetăţii" deţinătoare a 
unor imobile şi a mai multor contracte de asociere cu Primăria Alba-Iulia. 
Interes deosebit în dezvoltarea şi valorificarea potenţialului zonei. 
 
SC Winner’s Club Ţălnar 
Caracteristici generale: 
activităţi de petrecere a timpului liber (piscină, terenuri de tenis şi fotbal, 
discotecă) 
Interese specifice în Cetate: 

- exploatarea economică a amenajărilor efectuate pe terenul 
concesionat în cetate 

- dezvoltarea bazei sportive prin construirea unui centru SPA, cu locuri 
de cazare a sportivilor, wellness şi spaţiu pentru servirea mesei 

Resurse: 
- financiare 
- materiale 

 
Baza sportivă TENIS PRO LINCĂ 
Caracteristici generale: 

- activităţi de petrecere a timpului liber (terenuri de tenis) 
Interese specifice în Cetate: 

- exploatarea economică a amenajărilor efectuate pe terenul 
concesionat în cetate 

- dezvoltarea bazei sportive prin amenajarea de noi terenuri de tenis şi 
acoperirea unora dintre ele pentru derularea de activităţi sportive pe 
perioada iernii 

Resurse: 
- financiare 
- umane 

 
 



 

 

 

D. Sectorul asociativ non-profit: (organizaţii - ONG, CBO, etc., din sfera 
societăţii civile care îşi propun găsirea unor soluţii pentru problemele 
societăţii, participând la construcţia unei societăţi democratice. Aceste 
organizaţii sunt independente faţă de stat) 

 
Domenii de activitate ale ONG-urilor localizate în cetate: 
- Artă şi tradiţii meşteşugăreşti 
- Ateliere de creaţie 
- Manifestări şi evenimente sociale, artistice, culturale, de informare, etc. 
(dintre actorii importanţii pot fi manţionaţi: Asociaţia RYMA (Revolutionary 
Youth Movement for Arts), Club Sportiv "Mova" Alba Iulia) 
Caracteristici generale:  

- activităţi începute după 2005 şi dezvoltate / localizate concomitent cu 
etapele şi parcursul activităţilor de reabilitare şi restaurare realizate în 
cetate 

unele dintre activităţi sunt în curs de de-localizare (cazul ONG-ului, Spero-Max, 
a cărui activitate a fost / este legată de Serviciul Public de Asistenţă Socială, 
care în martie 2014 este de-localizat către o altă adresă din Alba Iulia) 
Interese specifice în Cetate: 

- dezvoltarea spiritului civic şi creşterea participării cetăţenilor în spaţiul 
public şi la viaţa cetăţii 

- creşterea accesibilităţii (fizice, materiale şi istorice) pentru toţi locuitorii 
oraşului  

- derularea de activităţi pentru grupurile lor ţintă în interiorul cetăţii 
- asigurarea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii 

Resurse: 
- umane (asigurate şi de către voluntari) 
- informaţii 

 
 
E. Alţi actori urbani relevanţi 
 
Arhiepiscopia Ortodoxă 
Caracteristici generale:  

- Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, cunoscută si sub denumirea 
de "Catedrala Reîntregirii Neamului", şi "Catedrala Încoronării", este un 
simbol al unităţii naţionale, realizată prin actul Unirii din 1 decembrie 
1918. Construită între anii 1921-1922, în partea de vest a "Cetăţii". 

- Activităţi proprii: 
- activitate spirituală, pelerinaje, procesiuni 
- şcoală teologică, conferinţe teologice şi duhovniceşti 
- program pastoral-misionar, program pentru tineret 
- asistenţă socială 
- editare materiale proprii, activitate muzeală 



 

 

 

Interese specifice în Cetate: 
- păstrător / promotor al credinţei ortodoxe 
- promovarea turismului axat pe vizitarea monumentelor istorice şi 

religioase prin dezvoltarea activităţilor pe care le poate desfăşura 
(Muzeul Icoanei) 

- conservare, restaurare, punerea în valoare şi întreţinere a imobilelor 
proprii 

Resurse: 
- umane (inclusiv voluntari) 
- materiale (dotări) 
- financiare 
- imagine (este un loc de pelerinaj) 

 
 
Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba 
Caracteristici generale:  

- Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Mihail" a fost începută înainte de 
anul 1000, fiind considerată cel mai valoros monument al arhitecturii 
medievale timpurii din Transilvania. În interiorul catedralei se află 
sarcofagul lui Iancu de Hunedoara, al fratelui său Johannes Milles, al 
reginei Isabella şi al fiului său Sigismund.  

- Palatul Episcopal, "curtea episcopală" având atribuţii importante a fost 
construită în aceeaşi perioadă cu catedrala. În 1541 palatul devine 
locuinţa reginei Isabela, iar după 1556, reşedinţa principilor 
Transilvaniei. Astăzi palatul este sediul Arhiepiscopiei Romano-
Catolice din Alba Iulia. 

- Activităţi proprii: 
- activitate spirituală, procesiuni liturgice 
- seminar  / cămine teologice 
- program pastoral-misionar, program pentru tineret 
- asistenţă socială 
- editare materiale proprii, activitate muzeală 

Interese specifice în Cetate: 
- păstrător / promotor al credinţei romano-catolice 
- promovarea turismului axat pe vizitarea monumentelor istorice şi 

religioase 
- conservare, restaurare, punerea în valoare şi întreţinere a imobilelor 

proprii 
Resurse: 

- umane 
- materiale (deţine a serie de clădiri în Cetate) 

 
Media locală 
Caracteristici generale:  

- 30 de organizaţii media, în principal TV, radio şi presă tipărită şi 
electronică 



 

 

 

Interese specifice în Cetate: 
- participanţi activi şi chiar promotori la unele manifestări şi proiecte care 

implică cetatea, activitatea de re-branding, etc. 
- reflectă activităţile din cetate 

Resurse: 
- umane 
- imagine 
- influenţă 

 
 



 

 

 

Tabel nr. 14: Actori urbani interesaţi în procesele de planificare strategică 
pentru Cetatea Alba Carolina, Alba Iulia (simulare) 

 Actori urbani Resurse 
disponibile 

Capacitate de 
mobiliza 
resurse 

Interes în 
zonă 

Sectorul public central / regional    

1.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 2 2 2 

2.  Ministerul Culturii 1 2 3 

3.  Muzeul Naţional al Unirii Alba 
Iulia 1 2 3 

4.  Universitatea "1 Decembrie" 
Alba Iulia 1 1 3 

5.  Biblioteca Battyaneum  1 1 0/1 

6.  MApN - Batalionul de Geniu 
"Apulum" - - 1/2 

 Sector public local / judeţean    
7.  Primăria Municipiului Alba Iulia 2 3 3 
8.  Consiliul Judeţean Alba 1 3 1/2 

9.  Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Alba, AIDA 2 3 2 

10.  Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Alba 1 1 1 

11.  Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Alba    

Sectorul privat    
12.  ADR Centru 1 3 2 

13.  Furnizori utilităţi locali (SC APA 
CTTA SA, Polaris M. Holding) 2 2 2 

14.  Furnizori regionali, naţionali 
(E.ON, Electrica, Romtelecom)  3 3 2 

15.  STP Alba 1 1 2 
16.  Grup Corint 2 2 3 
17.  Hotel Cetate 1 1 3 
18.  SC Winner’s Club Ţălnar    
19.  Alte companii 2 2 3 
20.  Arhiepiscopia Ortodoxă 2 3 3 

21.  Arhiepiscopia Romano-Catolică 
Alba 2 3 3 

22.  Alte ONG-uri 1 2 0-3 
 Media locală 1 1 2 / 3 
Comunitatea locală    

23.  
locuitori / pe categorii de 
beneficiari ai activităţilor şi 
evenimentelor din cetate 

1 1 0-3 

3 = mari, 2 = medii, 1 = mici, 0 = nu e cazul 
 
 



 

 

 

 
5.1.5. Direcţii de dezvoltare şi posibile parteneriate între actorii locali 
 
Direcţii prioritare de dezvoltare 
1. integrarea funcţională în zonă ăi oraş 
2. diversificarea funcţională şi asigurarea unor activităţi complementare 

diurn / nocturn şi sezonier 
3. forme diversificate de turism pentru diferite categorii 
4. integrarea in circuite turistice regionale, naţionale, internaţionale 
5. crearea de locuri de munca in servicii cultural-turistice, loisir etc. 
6. reabilitarea si valorificarea deplina a patrimoniului - bastioane, ruine 

antice, raveline etc. 
7. reabilitarea reţelei stradale adiacente zonei 
8. asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusa 
9. promovare, semnalizare optimizată etc. 
10. prioritate pentru mobilitate blândă (bicicletă, role etc.) 
11. creare cadru instituţional pentru un management eficient al "Cetăţii" 
12. parteneriate extinse 
13. atragere de fonduri europene  
 
Exemple de parteneriate în raport cu direcţia de dezvoltare 
(exemplificare) 
 
Pentru direcţia nr. 3: forme diversificate de turism pentru diferite categorii 
Constituie direcţia de dezvoltare în care se pot realiza cele mai multe parteneriate 
între actorii locali. Toţi actorii locali, prezenţi sau nu în Cetate, sunt interesaţi de 
dezvoltarea unor astfel de activităţi turistice care să crească atractivitatea zonei. 
Un parteneriat important care se poate încheia este între Consiliul Judeţean, 
administraţia publică locală, Muzeul Unirii, Biblioteca Batthyaneum, cele 2 
Arhiepiscopii, agenţii economici şi ONG-uri pentru dezvoltarea punctelor de 
informare turistică unde să poată fi găsită informaţie necesară despre atracţii 
turistice în cetate şi în afara ei, furnizori de servicii de cazare şi servire a mesei, 
manifestările culturale care au loc şi orarul lor, activităţile sportive ce se pot derula 
şi locaţiile etc. 
Turism pentru copii – parteneriate între Inspectoratul Şcolar, care să promoveze 
aceste activităţi în cadrul şcolilor din ţară prin intermediul colaborărilor cu 
instituţiile similare din ţară, şi Muzeul Unirii, ONG-uri, proprietarii de spaţii de 
cazare şi servire a mesei, Arhiepiscopia Romano-Catolică, Arhiepiscopia 
Ortoxodă. Muzeul Unirii, Arhiepiscopia Romano-Catolica şi Arhiepiscopia 
Ortoxodă pot derula diverse activităţi cu copii. Un rol în cadrul acestui parteneriat 
poate reveni micilor meşteşugari sau celor care deţin diverse ateliere de creaţie 
artistică. 



 

 

 

Turismul cultural – poate fi dezvoltat printr-un parteneriat între administraţia 
publică locală, Universitate, Biblioteca Batthyaneum şi cele 2 Arhiepiscopii. 
Universitatea are posibilitatea de a organiza diverse manifestări ştiinţifice în care 
să fie implicată şi Biblioteca Battyaneum. Servicii culturale pot fi furnizate de către 
Biblioteca Batthyaneum şi cele 2 Arhiepiscopii, precum şi de ONG-uri. 
Turismul de afaceri – presupune dezvoltarea de parteneriate între proprietarii de 
hoteluri şi cei de activităţi destinate petrecerii timpului liber (activităţi sportive, 
wellness etc). Pentru dezvoltarea acestui tip de turism, este necesară dezvoltarea 
unor servicii integrate care să le fie oferite celor interesaţi (derularea de conferinţe, 
seminarii, team-building-uri). Un rol important în acest parteneriat revine şi 
administraţiei publice locale care poate să impulsioneze dezvoltarea acestor 
servicii, prin concesionarea de noi spaţii, dar şi acordarea de facilităţi celor care 
doresc să deschidă spaţii de cazare în Cetate. Pentru acest tip de turism este 
necesară o bună promovare şi încheierea de parteneriate cu agenţiile de turism. 
 
Pentru direcţia nr. 5: crearea de locuri de munca in servicii cultural-turistice, 
loisir etc. 
Crearea de locuri de muncă este un obiect de dezvoltare extrem de important 
pentru administraţia publică locală. Refacerea /reamenajarea Cetăţii are drept 
scop nu doar schimbarea aspectului, ci şi realizarea de spaţii pentru petrecerea 
timpului liber pentru locuitorii oraşului şi ai judeţului şi atragerea de turişti care să 
ducă la dezvoltarea de servicii unde să poată fi create locuri de muncă. 
Dezvoltarea serviciilor cultural-turistice şi de loisir presupune crearea de 
parteneriate funcţionale între toţi actorii prezenţi în Cetate. Administraţia publică 
locală în parteneriat cu firmele de turism şi mass-media are rolul de a promova 
diverse evenimente culturale şi servicii culturale care să atragă locuitorii şi turiştii. 
Biblioteca Battyaneum poate dezvolta diverse servicii culturale, acest lucru fiind 
valabil şi pentru cele 2 Arhiepiscopii, Muzeul Unirii şi ONG-uri. Diversele 
evenimente culturale pot fi organizate de către administraţia publică locală 
împreună cu toţi actorii enumeraţi mai sus. Deţinătorii de spaţii de cazare pot 
anunţa diferitele evenimente pe paginile lor de internet astfel încât să atragă un 
număr şi mai mare de turişti. 
Serviciile de loisir presupun un parteneriat între administraţia publică, ONG-uri, 
firmele cu activitate sportivă sau de wellness, Muzeul Unirii şi mass media. Mass 
media poate realiza o promovarea a acestor servicii prin informarea cetăţenilor, iar 
administraţia publică locală poate informa turiştii prin intermediul diferitelor 
materiale de promovare distribuite la Centrele/Punctele de informare turistică. 
Un număr cât mai mare de utilizatori ai acestor servicii culturale sau de loisir, 
presupune crearea de noi locuri de muncă în Cetate. 
Serviciile cultural-turistice pot fi şi cele derulate în cadrul diverselor ateliere 
meşteşugăreşti sau de creaţie artistică propuse a se dezvolta în spaţiul Cetăţii, în 
zona şanţurilor. Aici este nevoie de parteneriate între administraţia publică locală 
care să concesioneze aceste spaţii şi să le promoveze (inclusiv prin indicatoare) şi 
mici meşteşugari sau artişti şi ONG-uri cu un anumit specific de activitate. Un rol 
important îl poate avea şi Inspectoratul Școlar care poate promova aceste spaţii în 
rândul unităţilor şcolare din ţară şi poate organiza aici diverse activităţi 
extraşcolare, Muzeului Unirii care poate informa turiştii despre existenţa acestor 
spaţii, hotelierilor şi deţinătorilor de locuri de servire a mesei care pot informa 



 

 

 

turiştii despre existenţa unor astfel de spaţii în zona zidurilor cetăţii. Aceste 
ateliere pot constitui locuri pentru derularea unor tabere de creaţie sau tabere 
şcolare unde pot fi implicaţi agenţi economici locali (firme ce deţin spaţii de 
cazare, firme care deţin spaţii de servire a mesei, firme ce derulează activităţi cu 
caracter sportiv), dar şi ONG-uri sau Muzeul Unirii sau cele 2 Arhiepiscopii. 
Dezvoltarea acestor servicii în cadrul diverselor ateliere meşteşugăreşti va duce la 
crearea de locuri de muncă. 
 
Pentru direcţia nr. 6: reabilitarea şi valorificarea deplină a patrimoniului - 
bastioane, ruine antice, raveline etc. 
Reabilitarea şi valorificarea deplină a patrimoniului presupune revitalizarea zonei 
şanţurilor care este puţin dezvoltată şi promovată în prezent. Există în acest 
moment ONG-uri şi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în aceste 
zone, dar unii dintre ei nu sunt suficienţi promovaţi sau cunoscuţi. 
Revitalizarea şanţurilor se poate face prin crearea de zone în care să se deruleze 
activităţi specifice – de exemplu zona meşteşugarilor, zona atelierelor de 
pictură/sculptură, zona cu activităţi sportive, zona de distracţie a tinerilor, zona de 
servicii pentru vârstnici etc. Acest specific al fiecărei zone a şanţurilor va permite 
turiştilor, dar şi locuitorilor o mai bună localizare a lor şi o comoditate în a utiliza 
doar serviciile de care are nevoie sau pe care le doreşte. Administraţia publică 
locală are rolul de a concesiona spaţiile şi de a sigura acces la utilităţi tuturor celor 
care doresc să închirieze aceste spaţii. Pentru diversele ateliere meşteşugăreşti 
sau de creaţie artistică, zone de servicii pentru tineri sau vârstnici sau copii se pot 
acorda anumite facilităţi în primele 6 luni/1 an de funcţionare astfel încât să îi 
atragă în zona şanţurilor şi să li se permită o dezvoltare a activităţii. Un rol 
important în parteneriatul dintre aceşti întreprinzători şi administraţia publică locală 
revine promovării acestor spaţii prin toate mijloacele posibile (pliante, pagină web, 
indicatoare etc.).  
Administraţia publică locală (APL) poate ajuta la promovarea zonei şi prin 
derularea unor evenimente cultural-artistice sau sportive în diverse locaţii din zona 
şanţurilor care atrag un număr mare de turişti sau localnici. Aceste evenimente pot 
fi organizate în parteneriat de către APL şi agenţii economici/ONG-uri. Muzeul 
Unirii poate organiza în zona şanţurilor diferite evenimente – spectacole, expoziţii, 
circuite etc – care să ajute la promovare. La fel şi Inspectoratul Şcolar sau 
Universitatea pot organiza aici o serie de activităţi. 
 
Pentru direcţia nr. 8: asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă 
Asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă în Cetate şi în special la 
activităţile /evenimentele derulate aici presupune realizarea de rampe, lifturi sau 
alte modalităţi prin care aceşti indivizi să poată intra în toate zonele. Este necesar 
un parteneriat între APL, CJ, ONG-uri, agenţi economici şi firmele de construcţii 
care să conducă la accesibilizarea tuturor zonelor Cetăţii. În plus acest fapt poate 
fi promovat corespunzător prin pliantele de informare de la Centrele /Punctele de 
informare, precum şi pe pagina de Internet a Cetăţii.  
Pentru direcţia nr. 13: atragere de fonduri europene  
Elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene constituie o 
necesitate pentru dezvoltarea serviciilor /activităţilor în Cetate. Aceste fonduri 



 

 

 

europene pot fi atrase de către oricare din actorii locali, dar cu cât există mai 
multe parteneriate între aceştia cu atât şansele de succes sunt mai mari. 
Existenţa unor parteneriate în cadrul propunerilor de proiect presupune acordarea 
unui punctaj suplimentar în procesul de evaluare.  
 
Surse utilizate: 
- Faza 1 a proiectului (inclusiv chestionarele cu actorii din cetate realizate în 

august 2013) 
- Reglementarea Criteriilor pentru Revitalizarea Şanţurilor Fortificaţiei de Tip 

Vauban – Spaţii interioare şi exterioare, Mun. Alba Iulia,  Proiect 239 (2011), 
Proiectant SC "Lăcrănjan Franchini Gheorghe Corneliu" S.R.L. Alba Iulia 

- DALI Spaţii Cetate (2013) 
- http://www.apulum.ro/  
- http://albaiulia-aida.ro/  
- http://www.cjalba.ro/  
- http://www.uab.ro/    
- http://turism.apulum.ro/category/monumente/  
- http://reintregirea.ro/   
- http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-clujului-albei-

crisanei-maramuresului/catedrala-arhiepiscopala-alba-iulia-68076.html  
- http://www.catholica.ro/biserica-romano-catolica/alba-iulia/ 
- http://mediaindex.ro/harta.php?jud=ALBA  
- http://www.genium.ro/ziare-locale/alba/ 
- http://www.listainstitutii.ro/ong-uri-din-alba   
- http://www.apaalba.ro/companie-prezentare.html 

 

http://www.apulum.ro/
http://albaiulia-aida.ro/
http://www.cjalba.ro/
http://www.uab.ro/
http://turism.apulum.ro/category/monumente/
http://reintregirea.ro/
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-clujului-albei-crisanei-maramuresului/catedrala-arhiepiscopala-alba-iulia-68076.html
http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-clujului-albei-crisanei-maramuresului/catedrala-arhiepiscopala-alba-iulia-68076.html
http://www.catholica.ro/biserica-romano-catolica/alba-iulia/
http://mediaindex.ro/harta.php?jud=ALBA
http://www.genium.ro/ziare-locale/alba/
http://www.listainstitutii.ro/ong-uri-din-alba
http://www.apaalba.ro/companie-prezentare.html


 

 

 

 
5.1.6. Proiecte și măsuri de dezvoltare 

 
1. În șanțuri: 

a. Cele 12 proiecte din „Regulamentul de ocupare și utilizare a 
spațiilor construite din interiorul zidurilor fortificatiei și a spațiilor 
publice amenajate în aer liber din șanturile fortificației cetatii 
istorice Alba Carolina - reglementarea criteriilor pentru 
revitalizarea șanțurilor fortificației de tip Vauban  cetatea Alba 
Carolina”, aflate în faza DALI 

b. Alte proiecte din „Regulamentul de ocupare și utilizare a spațiilor 
construite din interiorul zidurilor fortificatiei și a spațiilor publice 
amenajate în aer liber din șanturile fortificației cetatii istorice Alba 
Carolina - reglementarea criteriilor pentru revitalizarea șanțurilor 
fortificației de tip Vauban  cetatea Alba Carolina”, cf. Anexa 2 

c. Reglementarea posibilităților viitoare de utilizare a 
amplasamentelor din șanțuri (interioare, exterioare) - (comerț, 
alimentație publică, cultură, servicii turistice și profesionale – 
inclusiv destinate populației orașului, nu doar turiștilor)  

d. Utilizări pentru șanțurile exterioare – parcări, terenuri sport, spații 
publice; acolo unde nu sunt posibile aceste utilizări, este posibilă 
intrarea în legalitate (închiriere / concesionare) a utilizării de tip 
agricol (agricultură urbană), fără afectarea monumentului 
(udarea plantațiilor) 

e. Amenajarea acceselor pietonale către platoul cetății prin poterne 
peste tot unde este posibil și prin scări de coborâre (noi sau 
existente și restaurate) din caponiere, acolo unde este cazul (în 
dreptul rav. Sf. Carol și Sf. Elisabeta); se vor avea în vedere 
accese pentru persoanele cu handicap 

f. Amenajarea acceselor pe terasele contragărzilor și ravelinelor 
acolo unde este posibil; pentru zona PUZ Mașini epocă (poarta 
VII) se va amenaja și punct info + grup sanitar 

g. Punere în valoare vestigii arheologice – Rav. Sf. Francisc de 
Paola 

h. Amenajarea tuturor acceselor către oraș posibil de făcut prin 
urechile ravelinelor 

i. Amenajare acces pietonal în șanțuri din zona Porții III 
j. Stabilirea condițiilor de realizare, completare sau modificare a 

spațiilor publice exterioare în șanțuri, inclusiv restricții de 
modificare a investițiilor finanțate prin POR 2007-2013 
 



 

 

 

2. În zona urbană (zona de protecție) 
a. Desființare grădiniță la Poarta IV 
b. Stabilirea posibilelor utilizări alternative pentru Casa de cultură 

(centru conferințe) 
c. Redeschiderea pasajului pietonal existent intre parc si b-dul 

Transilvaniei, astazi utilizat pentru alimentație publică 
d. Amplasarea Monumentului Unirii, fără afectarea amenajărilor 

deja executate pe latura Vest 
e. Stabilirea reglementărilor de construire în ZP (funcțiuni admise și 

interzise, condiții de construire, amplasare pe teren, indicatori 
urbanistici, parcare și garare etc), cu asigurarea vizibilității 
directe sau indirecte (după caz) a fortificațiilor sau a construcțiilor 
din cetate 
 

3. În cetate 
a. Identificarea amplasamentelor pe care se pot realiza construcții 

noi (în special în bastioane, în UM și în incintele de mari 
dimensiuni – Universitate, Seminar catolic etc) și reglementarea 
construirii acolo 

b. Stabilirea permisivităților de intervenție pe celelalte parcele 
c. Stabilirea de amplasamente pentru obiecte de artă publică 
d. Stabilirea restricțiilor de modificare a investițiilor finanțate prin 

POR 2007-2013 
e. Identificarea construcțiilor monument istoric pentru care sunt 

recomandate intervenții de reabilitare / restaurare  
f. Stabilirea activităților și funcțiunilor admise și interzise în Cetate 

(încurajarea diversificării economice, a serviciilor profesionale și 
turistice – alim. publică, cazare, comerț, info, a locuirii 
permanente și temporare) 

g. Intervenții pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice. 
h. Noi trasee turistice – traseul bastioanelor (perimetral), finalizarea 

traseului celor 3 fortificații; deschidere noi legături pietonale. 
i. Noi puncte informare turistică  
j. Completare circulații carosabile  
k. Stabilirea utilizărilor specifice pentru bastioane 
l. Utilizări mixte pentru Palatul Principilor (în principal cultural 

administrative, în subsidiar servicii, comerț, alimentație publică) 
m. Batthyaneum: intervenții urgente reabilitare, deschidere pentru 

public  
n. Centru militar:  administrație (noul sediu al CJ), servicii turistice 

(info), cultură, comerț, eventual cazare  



 

 

 

o. Porțile III și IV – completarea funcțiunilor existente cu servicii 
turistice și mic comerț 

p. Latura de est a pieței centrale – Custoza: funcțiuni deschise spre 
spațiul public la parterul construcției existente si care să asigure 
servicii turistice, comerț, alimentație publica, altele asemenea. 

q. Propuneri clasare noi monumente istorice  
r. Propuneri desființare construcții parazitare, în special în UM. 
s. Încurajarea locuirii (permanente și temporare) în cetate, inclusiv 

cazare (hotel, hostel, pensiuni, campare) și cămine studențești + 
locuințe sociale pentru tineri 

 
5.4. Propuneri privind prevederile de regulment 
Teritoriul P.U.Z. este format din 3 Zone Istorice de Referinţă (Z.I.R.) care, pentru a 
uşura operarea, a fost împărţită în 21 Subzone Istorice de Referinţă (S.I.R.), astfel: 
 

Z.I.R. 1: Orașul medieval sau Orașul de sus – 12 S.I.R.: 
 SIR 1.1: Nucleul medieval (Catedrala Sf. Mihail, Bastionul 

Sfânta Trinitate / Bastionul Bethlen, palatele) 
 SIR 1.2: Bastionul Sf. Eugen (Eugeniu de Savoia) / Bastionul 

Sașilor 
 SIR 1.3: Instituțiile orașului princiar (Colegiul Bethlen, 

Monetăria, Manutanța) 
 SIR 1.4: Instituțiile culturale (Universitatea, Seminarul și 

Batthyaneum) 
 SIR 1.5: Locuințe din orașul princiar 
 SIR 1.6: Piața orașului și muzeele 
 SIR 1.7: Catedrala ortodoxă 
 SIR 1.8: Bastionul Sf. Mihail, spitalul militar 
 SIR 1.9: Bastionul Sf. Carol Borromeul (Împăratul Carol al VI-

lea) 
 SIR 1.10: Bastionul Sf. Elisabeta (Împărăteasa Elisabeta - 

Cristina) 
 SIR 1.11: Bastionul Sf. Ioan Capistrano (Transilvaniei) 
 SIR 1.12: Bastionul Sf. Ștefan (Contele de Steinville) 

 
Z.I.R. 2: Amenajările de apărare ale cetății stelate – 5 S.I.R.: 

 SIR 2.1: Șanțul interior, cleștii, cazematele, ravelinele, 
contragărzile 

 SIR 2.2: Accesul la poarta de vest a cetății 
 SIR 2.3: Mitropolia ortodoxă medievală și locuințele 
 SIR 2.4: Sistemul de apărare spre zona de câmpie (escarpă, 

șanț exterior) 
 SIR 2.5: Sistemul de apărare spre zona de platou (șanț 

exterior, contraescarpă) 
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Z.I.R. 3: Orașul contemporan – 4 S.I.R.: 
 SIR 3.1: Parcul Marii Uniri 
 SIR 3.2: Locuințele pe loturi (prima jumătate a sec. XX) 
 SIR 3.3: Locuințele colective (a doua jumătate a sec. XX) 
 SIR 3.4: Orașul de jos 

 
Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este prezentat în volum separat 
și este parte integrantă a P.U.Z. 
Conținutul R.L.U. este confirm OMTCT nr. 562/2003 și are următoarea 
structură: 
 
I. Dispoziții generale 

Art. 1 Rolul, conținutul, valabilitatea și aria de aplicare ale R.L.U. 
Art. 2 Autorizarea directă a construirii 
Art. 3 Autorizarea indirectă a construirii prin modificarea R.L.U. 
Art. 4 Obiectivele dezvoltării urbanistice a zonei 

II. Dispoziții aplicabile în zonă 
II.1. Natura intervențiilor și a utilizării terenului 

Art. 5 Utilizări ale imobilelor 
Art. 6 Tipuri de intervenții și lucrări admise în zona ZP “Cetatea Alba 

Iulia” 
II.2. Condiții de ocupare a terenului 

Art. 7 Caracteristici ale parcelelor 
Art. 8 Amplasarea clădirilor față de aliniament 
Art. 9 Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare 

ale parcelelor 
Art. 10 Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă 
Art. 11 Înălțimea clădirilor 
Art. 12 Aspectul exterior al construcțiilor 
Art. 13 Circulații și accese, staționarea vehiculelor 
Art. 14 Echiparea edilitară 
Art. 15 Amenajabilul parcelei, spații libere și spații plantate  
Art. 16 Împrejmuiri 
Art. 17 Organizarea și utilizarea spațiilor publice 

II.3. Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenului 
Art. 18 Procentul de ocupare a terenului (POT) 
Art. 19 Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) 

III. Anexe 
 



 

 

 

5.5. Bilanț teritorial 
5.5.1. Bilanț teritorial după utlizarea funcțională a terenurilor 

BILANT TERITORIAL PROPUS ZONA CONSTRUITA PROTEJATA ALBA 
IULIA 

ZONE FUNCTIONALE S (HA) 
%   

zona 
studiata 

Locuire individuală preponderentă 14.7642  14.1040  
Locuire colectivă 1.0632  1.0157  
Administratie si servicii publice 2.5393  2.4258  
Servicii de interes general si turistic, comert, 
cazare, alimentatie publică, servicii profesionale 1.5643  1.4944  

Functiuni de cult 1.2428  1.1872  
Functiuni culturale 2.5926  2.4767  
Învătământ 3.8508  3.6786  
Ocrotirea sănătătii 0.1808  0.1727  
Functiuni mixte ce includ locuirea (locuire + servicii 
de interes general si turistic, comert, alimentatie 
publică, servicii profesionale, învătământ)  

3.8200  3.6492  

Functiuni mixte ce nu includ locuirea (servicii de 
interes general si turistic, comert, alimentatie 
publică, servicii profesionale, cultură etc) 

1.7041  1.6279  

Spatii plantate publice, spatii amenajate pentru 
sport si agrement, spatii amenajate turistic  50.9715  48.6924  

Circulatii carosabile, ciclabile si pietonale 20.3870  19.4754  
TOTAL ZONA STUDIATA 104.6806  100  

 
5.5.2. Bilanț teritorial după tipul de proprietate 

*notă: cuprinde şi imobilul în litigiu, de 890mp, al bibliotecii Bathyaneum. 
Sursa datelor: Consiliul Local Alba Iulia, planuri cadastrale, măsurători 

 
 
 

Nr. 
crt. Deţinători ha % 

1 Domeniul public de interes naţional* 6.78 6.48 
2 Domeniul public de interes judeţean 3.31 3.16 
3 Domeniul public de interes local 70.20 67.06 
4 Proprietatea privată a persoanelor fizice 

şi juridice 24.39 23.30 

TOTAL ZONA STUDIATĂ 104.68 100.00 



 

 

 

5.6. Propuneri de inițiere a unor documentații subsecvente 
Pentru punerea în practică a obiectivelor P.U.Z., Primăria mun. Alba Iulia poate 
elabora următoarele tipuri de studii, reglementări și documentații: 

1. Master plan de mobilitate locală + Regulament privind accesul auto, 
circulația carosabilă și staționarea în Cetatea Alba Iulia 

2. Regulament pentru desfășurarea activităţilor de curăţare – stropire a 
spaţiului stradal, a aprovizionării cu marfă a magazinelor şi a strângerii 
deşeurilor menajere de la imobilele din Cetatea Alba Iulia 

3. Regulament pentru desfășurarea activităților ocazionale sau sezoniere 
în spațiul public din Cetatea Alba Iulia și pentru proiectarea, executarea 
și exploatarea dotărilor asociate acestor activități 

4. Regulament pentru proiectarea, realizarea și amplasarea materialelor 
publicitare și promoționale, precum și a firmelor și  elementelor de 
informare și identitate comercială în imobilele cuprinse în ZP „Cetatea 
Alba Iulia” 

5. Ghid de bune practici privind intervențiile asupra construcțiilor și 
amenajărilor din ZP „Cetatea Alba Iulia”, destinat proprietarilor și 
administratorilor de imobile 

6. Studiu pentru iluminatul decorativ al monumentelor de for public, al 
elementelor fortificației și al construcțiilor valoroase din Cetatea Alba 
Iulia 

7. Studiu privind amplasarea, tematica și configurația monumentelor de for 
public în Cetatea Alba Iulia 

8. Studiu privind amplasarea și configurația elementelor de mobilier urban, 
de signaletică și informare turistică în Cetatea Alba Iulia 

9. Documentații de clasare pentru clădirile propuse spre înscriere în L.M.I. 
prin prezentul P.U.Z., conform Planșei 3.2. și Anexei 4 la R.L.U. (în 
colaborare cu D.C.P.N. – J.AB.) 

10. Obligația de folosință pentru toate imobilele clasate în L.M.I. din ZP 
„Cetatea Alba Iulia” (în colaborare cu D.C.P.N. – J.AB.) 

 
Reglementările elaborate de Primăria mun. Alba Iulia care au fost aprobate 
prin Hotărâre a Consiliului Local pot impune restricţii altor persoane, în 
limitele legii. 
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