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1.1.1. Încadrarea în teritoriul administrativ și intravilan al municipiului  

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 MoŃilor, Bd. Horea; 

- la Vest – Bd. Horea, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Încoronării; 

- la Sud – Bd. Încoronării. 

Această delimitare va fi revizuită și amendată prin studiile de fundamentare, parte 
a prezentei documentații. Astfel, s-a optat pentru o extindere locală a acesteia, în 
zona de Est, prin includerea unor arii pe care o serie de documentații de urbanism 
ulterioare le consideră ca având o legătură strânsă (funcțională, de imagine și 
patriomonială) cu zona delimitată inițial. Aceste modificări vor fi detaliate în Studiul 
1.8. Stabilirea şi delimitarea zonei construite protejate “Cetatea Alba Iulia”. 

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. El are o suprafață de 106,37 ha (față de un total al 
teritoriului intravilan al mun. Alba Iulia de 2396,8 ha și al teritoriului administrativ 
de 102,46 kmp la nivelul anului 20111).  

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.    

 
 

                                                        
1 Plan urbanistic general și amenajarea teritoriului administrativ al mun. Alba Iulia, reactualizare, Birou de proiectarea 
Străjan SRL, 2012, Memoriu de sinteză, p. 8. 
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1.1.2. Prevederile PUG pentru zona studiată 

 
Planul urbanistic general al mun. Alba Iulia a fost elaborat de SC Proiect Alba SA 
în anul 1995 și aprobat cu HCL nr. 50/1996.  

Documentație anterioară aprobării unor acte normative esențiale în acest 
domeniu (ne referim în special la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul și la Normativul GP 038/1999 – Ghid privind metodologia 
de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic general), PUG mun. Alba 
Iulia reglementează, pentru zona studiată, niște zone funcționale în acord cu 
situația existentă și cu practica din acel moment: 

 - zonă verde pentru ansamblul șanțurilor și fortificațiilor, precum și pentru 
parcurile și scuarurile amenajate 

 - zonă cu destinație specială pentru terenurile aflate în administrarea 
Ministerului Apărării Naționale 

 - zonă de instituții și servicii pentru cea mai mare parte a construcțiilor din 
interiorul cetății 

 - zonă de locuit pentru ariile rezidențiale din interiorul și exteriorul cetății 

 - local, alte tipuri de funcțiuni (ocrotirea sănătății, agrement și sport etc). 

PUG aprobat în anul 1996 reprezintă, în acest moment, o documentație complet 
depășită din punctul de vedere al legislației și al realităților urbanistice. RLU 
aferent acestui PUG nu a putut fi consultat.  

O nouă documentație PUG este în curs de elaborare și aprobare (Plan urbanistic 
general și amenajarea teritoriului administrativ al mun. Alba Iulia, reactualizare, 
Birou de proiectarea Străjan SRL). Varianta care ne-a fost pusă la dispoziție 
nuanțează încadrarea funcțională a zonelor învecinate cetății (în funcție de 
destinație, utilizare funcțională și regim de protecție), diferențiere ce se reflectă și 
la nivelul propunerilor și reglementărilor. Cetatea propriu zisă (zona interioară și 
fortificațiile complexe) sunt încadrate în două UTR (CP1 și CP2), cu prevederi de 
regulament specifice. 

Astfel, PUG în curs de elaborare 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 
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 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 

 

1.1.3. Prevederile RLU pentru zona studiată 

 
RLU aferent PUG aprobat în 1996 nu ne-a fost pus la dispoziție. Autoritățile publice 
locale au precizat că acesta este, oricum, inoperant. 

În ceea ce privește prevederile RLU aferent PUG în curs de elaborare, prezentăm mai 
jos o sinteză a lor pentru unitățile teritoriale de referință cuprinse în zona studiată. 
Menționăm că am avut la dispoziție un document de lucru și ne-aprobat. 

1.1.3.1. 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) 
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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 
protejata 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. 
 

Utilizări admise 

CP 1 

- se admit functiuni publice reprezentative de importanta supramunicipala 
si municipala 

- administratie 

- muzee, biblioteci,centru cultural 

- cladiri pentru invatamant laic si de cult 

- functiuni de cult 

- locuinte, camine studentesti- campus universitar 

- galerii de expunere si vanzare obiecte de cult, antichitati, arta, 
carte,produse de artizanat 

- alimentatie publica si spatii de cazare pentru turisti 

- ateliere artisti plastici, ateliere protejate 

- spatii publice amenajate, plantate 

CP 2 

-  se  admit functiuni publice: 

- spatii plantate publice  

- amenajari sportive publice 

- spatii plantate publice cu acces limitat de folosinta specializata 
(expunere in aer liber – lapidariu, tehnica militara (inclusiv 
modele de cetati Vauban), mini-gradina botanica ecologica cu 
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modele de amenajare a curtilor locuitorilor sau mini-modele de 
diferite stiluri de gradini etc) 

- se admit spatii plantate  pentru agrement si sport legate de functiunile din 
Cetate care nu au spatiile libere necesare (de exemplu amenajarile aferente 
pentru invatamant superior), de functiunile admise in fortificatii, sau 
independente de acestea. 

- activitati culturale 

- activitati informationale, grupuri sanitare publice, paza, punct sanitar 

- activitati ale artistilor plastici/ mestesuguri medievale/ expozitii-galerii 

- comert, comert ambulant 

- alimentatie publica de tipul cluburilor, PUB-uri, cofetarii, bar-minidicoteci, 
terase sezoniere 

- spatii agentii de turism, ghizi de inchiriat 

CP 3 

- locuinte ca functiune dominanta, iar ca functiuni compatibile urmatoarele: 

- functiuni administrative 

- servicii-birouri, cazare de capacitate redusa, prestari servicii nepoluante 

- comert en-detail, alimentatie publica 

- invatamant 

- cultura 

- spatii publice amenajate, plantate sau nu. 

 

Utilizări admise cu condiționări 

CP1 + CP3 

- se pastreaza functiunile de sanatate existente,pana la relocarea lor ,apoi 
zona va primi functiunea de administratie sau invatamant, comert, 
alimentatie publica. 

- fatadele orientate spre spatiul public al strazilor principale, pietelor sau 
scuarurilor pot sa contina la parter functiuni cu accesul publicului (comert, 
servicii, dotari publice) 

- servicii aferente functiunii de locuire (comert alimentar, nealimentar, 
cabinete de avocatura, ateliere de proiectare si design, ateliere de arta, 
studiouri fotografice, ateliere individuale de croitorie, rame si tablouri, 
oglinzi sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de zgomot si fara 
depozitari), prestate in special de proprietari, cu urmatoarele conditii: 

- suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 mp 

- sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei  pentru 
vizitatorii ocazionali 
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- gradinite, cu conditia elaborarii unui PUD pentru organizarea ocuparii 
parcelei 

- functiuni turistice cu conditia elaborarii unui PUD pentru organizarea 
ocuparii parcelei 

CP 2  

- se admit activitati in aer liber, cu conditia  sa nu deranjeze zonele 
vecine cu functiune predominanta de locuinte. Primaria va impune un 
program de functionare; 

- grupurile sanitare ecologice se vor folosi numai pe durata 
evenimentelor ocazionale; 

- amenajarea spatiilor plantate se va subordona situatiilor speciale de 
protectie impuse de diferitele planuri orizontale, oblice si verticale precun 
si de componente construite ale fortificaŃiilor; 

- avand in vedere amploarea spatiilor plantate, se va adopta o atitudine 
ecologica cu pastrarea vegetatiei spontane actuale si utilizarea speciilor 
vegetale locale adecvate necesitatilor de protectie a fortificatiilor conform 
unui studiu peisagistic 

- se va acorda atentie mentinerii / atragerii si protectiei faunei mici 
antropofile. 

 

Caracteristici ale parcelelor  

CP 1   

- se interzice orice schimbare a configuratiei parcelarului existent prin 
comasari sau subimpartiri;  

- în mod excepŃional, în cazul în care au loc comasări sau utilizarea în 
comun a mai multor curŃi este obligatorie exprimarea amprentelor 
parcelarului anterior in arhitectura fatadelor şi amenajarea terenului;  

CP 3  

- se mentin neschimbate dimensiuniile si formele actuale ale parcelelor  

- se considera construibile parcelele avand  front la strada minim 12.0 m  
pentru constructiile izolate si suprafata de 250 mp ; 

- se interzice construirea in regim cuplat a constructiilor, pentru a nu se 
diminua vizibilitatea  fortificatiei Cetatii; 

- în cazul în care au loc comasări sau utilizarea în comun a mai multor curŃi 
este obligatorie exprimarea amprentelor parcelarului anterior in 
arhitectura fatadelor şi amenajarea terenului;  

 

Amplasarea clădirilor față de aliniament  

CP 1 

- se mentine neschimbata situatia existenta a regimului de construire in 
care toate cladirile se situeaza pe aliniament; 
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CP 3  

- constructiile se vor amplasa în funcŃie de caracterul dominant al străzii, 
fie pe aliniament, fie cu o retragere similară cu cea a caselor vecine, dar 
cu evitarea lăsării vizibile a unor calcane de pe parcelele adiacente. 

 

Amplasarea clădirilor față limitele laterale și posterioare ale parcelei 

CP 1  

- se mentine actualul regim de construire continuu format prin alipirea 
calcanelor pe limitele de proprietate, pe strazile: Nicolae Iorga, Pacii, 
Andrei Saguna, Gabriel Bethlen; 

- constructiile propuse trebuie sa pastreze o distanta de minim 10 m fata 
de zidurile Cetatii, numai la nivelul solului. 

CP 3  

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin 
jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de 5.0 
metri; 

- in cazul loturilor invecinate cu santurile fortificatiei, cladirile se vor retrage 
pana la o distanta de min. 10,0m fata de santurile exterioare ale 
fortificatiei; 

- in cazul in care parcela se invecineaza cu cladiri retrase fata de limitele 
laterale ale parcelei, noua cladire se va retrage obligatoriu fata de ambele 
limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumatate din inaltime, dar 
nu mai putin de 3.0 metri; 

 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă  

CP 1   

- se mentin caracteristicile tesutului urban existent; daca din necesitati 
functionale sunt necesare unele completari, extinderi sau demolari ale 
constructiilor parazitare, acestea se vor efectua pe baza unui P.U.Z., 
P.U.D. care se va aviza conform legii; 

CP 3  

- cladirile izolate de pe aceeasi parcela vor respecta intre ele distante 
egale cu jumatate din inaltimea la cornise a celei mai inalte dintre ele; 

- se interzice construirea de locuinte noi, in randul doi, in cazul loturilor 
invecinate cu santurile exterioare ale fortificatiei; 

- pentru loturile cu o suprafata mai mare de 500 mp, amplasarea a mai 
mult de doua constructii pe aceeasi parcela , se va face numai in baza 
unui PUD, aprobat conform legii. 

 

Înălțimea maximă a construcțiilor 

CP 1  
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- in vecinatatea imediata a monumentelor de arhitectura constructia 
propusa va fi la cornisa cu 0,5m mai jos/ sus fata de cladirile existente si 
la coama cu 1m mai  jos/ sus fata de cladirile existente; 

- inaltimile fronturilor pietelor, unde se vor face interventii, se vor stabili prin 
PUZ 

- in toate cazurile justificarea inaltimii cladirilor se va face in raport cu 
monumentele situate in limita distantei de 100 metri ; 

- pana la elaborarea PUZ, se interzice mansardarea sarpantelor istorice 
valoroase. Pentru celalalte cladiri, mansarda se va realiza de regula in 
volumul podului; 

- in toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, 
fotomontaje care sa sustina insertia in sit. 

CP 3  

- inaltimea maxima admisibila pentru noile constructii este P + 1  pentru 
loturile vecine cu santurile exterioare ala fortificatiei, pentru a nu se 
obtura vizibilitatea fortificatiilor Cetatii. Pentru celalalte situatii inaltimea 
maxima este P+1+M. 

 

Aspectul exterior al construcțiilor 

CP 1 

- orice interventie asupra fatadelor existente, ca si modul de realizare al 
fatadelor unor completari sau extinderi, necesita un studiu de specialitate, 
avizat conform legii; 

- orice interventie asupra monumentelor de arhitectura declarate sau 
propuse a fi declarate, se va putea realiza numai in conditiile legii; pentru 
restul cladirilor si pentru noile cladiri propuse se va tine seama de 
caracterul zonei, de exigentele create de monumentele de arhitectura 
existente si propuse  ,de caracteristicile cladirilor din proximitate ca 
volumetrie, arhitectura fatadelor, materiale de constructie, firme, afisaj ; 

- se va avea in vedere caracterul arhitecturii (elemente decorative, atice 
etc.)  

- relieful fatadelor va tine seama la nivelul parterului de interdictia de 
dispunere a treptelor, bancilor sau altor elemente cu urmatoarele exceptii: 

(1) fata de planul fatadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor de 
peste 3.0 metri, se admit rezalitari de maxim 0,30 metri 
(ancadramente, pilastri, socluri, burlane, jardiniere, etc); 

(2) fata de planul fatadei situat pe aliniament, in cazul trotuarelor de 
1.5 - 3.0 metri, se admit rezalitari de maxim 0,16 metri 
(ancadramente, socluri, burlane, pilastri etc); 

(3) fata de planul fatadei situat pe aliniament in cazul trotuarelor sub 
1.5 metri nu se admit nici un fel de rezalitari; 

(4) soclurile vor avea inaltimea de minim 0.30 metri;  
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(5) la nivelul etajelor relieful fatadelor nu va depasi 0.30 metri; 

(6) balcoanele deschise sau inchise, realizate din fier forjat, zidarie, 
piatra sau beton armat vor putea depasi aliniamentul cu maxim 
1,00 metri, vor fi retrase de la limita cladirilor adiacente cu minim 
2.00 metri si vor avea partea inferioara a consolelor la o distanta 
de minim 3.0 metri peste cota trotuarului; 

- in cazul locuintelor care se mentin la parterul cladirilor situate pe 
aliniament se interzice  inlocuirea ferestrelor traditionale din doua canate 
de forma unui dreptunghi vertical cu ferestre in trei canate care   
degradeaza aspectul arhitectural al cladirilor; ferestrele incaperilor de la 
parter  vor avea deschiderea in spre interiorul cladirii iar girlajele de 
protectie impotriva intruziunilor nu vor depasi linia de aliniament; 

- in cazul convesiei parterului cladirilor de locuit in spatii comerciale, 
vitrinele de expunere se vor limita strict la conturul anterior al ferestrelor;  

- se vor folosi tencuieli lise/ driscuite/ cu mortar de var-nisip cu zugraveli de 
apa in culori pastelate, traditionale; 

- se va respecta compozitia si conceptia originala prin revenirea la forma 
initiala a decoratiilor, golurilor si profilelor tamplariei exterioare; 

- la cladirile monument sau cu valoare ambientala, tamplaria se va reface 
identic atunci cand exista elemente martor sau refacerea va urmari un 
element relevat pe o constructie de acelasi tip si din aceeasi perioada 
istorica; 

- se interzice confectionarea elementelor de marchetarie din metal cromat 
sau stralucitor, in special pentru manere de porti sau de usi; 

- obloanele exterioare traditionale din lemn se vor executa asemanator cu 
cele originale sau cu modele comparabile.La cladirile la care au disparut 
obloanele exterioare din lemn, acestea se vor reface; 

- la cladirile istorice, existente,  usile si vitrinele exterioare se vor realiza din 
lemn cu desenul si proportiile compatibile cu specificul cladirii; 

- inlocuirea tamplariei din lemn originale cu tamplarie de lemn cu profile si 
impartiri nespecifice este interzisa; 

- firmele si reclamele vor face obiectul unei avizari speciale privind 
localizarea, dimensiunile si forma acestora; se interzice orice dispunere a 
firmelor care inglobeaza parapetul etajului superior si desfigureaza astfel 
arhitectura cladirii; se admit firme dispuse perpendicular pe planul 
fatadelor ; 

- acoperisurile vor fi realizate din tigla si vor fi prevazute cu opritori de 
zapada; lucarnele vor respecta configuratia traditionala; 

- curtile interioare ale cladirilor monument  vor avea proiect de restaurare/ 
amenajare; 

- se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi străine zonei, pastise, imitatii 
de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor 
stridente sau a materialelor stralucitoare; 
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- noile goluri in ziduri vor fi dimensionate si vor avea o proportie corelata cu 
golurile existente la aceeasi cladire sau la cladirile invecinate; 

- se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulatiile publice sau din 
Cetate; 

- in vederea autorizarii pot fi cerute studii suplimentare de insertie pentru 
noile cladiri si justificari grafice, fotomontaj sau macheta pentru interventii 
asupra cladirilor existente; 

- in plansa cu fatada principala a constructiei propuse , se vor desena si 
fatadele constructiilor vecine din stanga si din dreapta. 

CP 2 - 

- nu se admit reclame si firme comerciale amplasate pe zidurile fortificatiei, 
pe portalurile de intrare, pe tamplariile exterioare sau pe zona superioara 
a elementelor de fortificatie; 

- nu se admit bannere pozitionate pe ziduri; 

- se admit panouri bidimensionale sau tridimensionale exterioare pentru 
reclama spatiilor interioare si terasele aferente cu dimensiunea maxima 
de inaltime=1,8m, latime=0,7m, grosime =0,3m, 

- se admit reclame comerciale temporare (maxim trei zile) cu ocazia unor 
evenimente de promovare culturala si comerciala, ce nu vor afecta 
zidurile fortificatiei. 

CP 3  

- se va acorda atentie aspectului cladirilor care intra in relatie de co-
vizibilitate cu monumente de arhitectură si cu Cetatea; 

- se va acorda atentie modului de tratare a fatadelor, acoperisurilor si 
amenajarilor din curti, perceptibile intr-o perspectiva descendenta din 
Cetate; 

-  toate cladirile de pe strazile Octavian Goga si Decebal vor fi prevazute 
cu acoperis din tigla  in culori si cu texturi similare cu cele ale cladirilor din 
zona protejata; 

- se interzice imitatia de materiale naturale ca : piatra falsa, caramida falsa, 
lemn fals, folosirea asbocimentului si a tablei stralucitoare pentru 
acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor; 

- constructiile noi vor trebui sa se subordoneze valorii sitului punand in 
valoare cladirile monument existente; 

- in plansa cu fatada principala a constructiei propuse , se vor desena si 
fatadele constructiilor vecine din stanga si din dreapta . 

- interventiile asupra cladirilor cu valoare arhitecturala, istorica, ambientala 
sau memoriala, chiar daca acestea nu sunt clasate, se vor autoriza 
numai daca acestea nu afecteaza valoarea identificata, dupa caz. 

 

Spații libere și spații plantate 

CP 1 + CP 3 
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- se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor  accesibile 
publicului sau numai locatarilor daca acestea vor fi  vizibile din circulatiile 
publice şi din Cetate;  

- in cazul ocuparii parterului cu alte functiuni; se va limita in curti ponderea 
suprafetei mineralizate prin plantatii, jardiniere sau/si inverzirea fatadelor 
si balcoanelor;              

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi 
inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 mp; 

- curtile interioare neamenajate, ale imobilelor ce au apartinut MApN, vor fi 
amenajate cu zone verzi avad minim 50% din suprafata; 

- se interzice eliminarea vegetatiei inalte mature, cu exceptia situatiilor in 
care aceasta reprezinta un pericol pentru siguranta persoanelor si a 
bunurilor. Pentru fiecare arbore matur taiat se vor planta pe o raza de 
maxim 100 m minim trei arbori din specia careia i-a apartinut arborele 
taiat; 

- parcajele la sol vor fi plantate cu un arbore la fiecare patru locuri de 
parcare.  

CP 2  

- se va mari suprafata existenta a zonelor verzi si se vor planta pomi 
decorativi de talie mica, pentru umbrirea traseelor pietonale si de 
biciclete; 

- se va reface santul exterior pe langa zidul fortificatiei, la intersectia 
strazilor Octavian Goga si Incoronarii. Se va amenaja spatiul verde 
plantat existent si se va dota cu mobilier specific pentru un spatiu public; 

- ariile de teren existente deasupra elementelor de fortificatie aferente 
fiecarui spatiu interior, nu vor fi utilizate din motive de securitate si de 
protectie a spatiilor existente sub ele;  

- se admite utilizarea partilor superioare ale elementelor de fortificatie 
numai in cazurile in care se realizeaza legaturi pietonale importante intre 
zone ale fortificatiei si acestea nu trec peste spatiile interioare. 

 

Procent maxim de ocupare a terenului 

CP 1  

- Procentul de ocupare a terenului se va reglementa prin PUZ . 

- Pana la aprobarea PUZ, se va pastra POT existent, constructiile noi 
propuse vor respecta amprenta la sol a cladirii, corpurilor de cladire 
desfiintate. 

CP 3  

- POT maxim = 40% 

 

Coeficient maxim de utilizare a terenului  
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CP 1   

- Coeficentul de utilizare a terenului se va reglementa prin PUZ. 

- Pana la aprobarea PUZ, se va pastra CUT existent, constructiile noi 
propuse vor respecta volumetria, gabaritele si numarul de niveluri ale 
cladirilor desfiintate. 

CP 3  

- CUT maxim =1,0mp.ADC/mp.teren 

 
1.1.3.2. 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. 

 

Utilizări admise cu condiționări 

- servicii aferente functiunii de locuire (comert alimentar, nealimentar, 
cabinete de avocatura, ateliere de proiectare si design, ateliere de arta, 
studiouri fotografice, ateliere individuale de croitorie, rame si tablouri, 
oglinzi sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de zgomot si fara 
depozitari), prestate in special de proprietari, cu urmatoarele conditii : 

a) suprafata utila ocupata de acestea sa nu depaseasca 100 

b) sa se asigure 1-2 locuri de parcare in interiorul parcelei  pentru 
vizitatorii ocazionali 

- gradinite, cu conditia elaborarii unui PUD pentru organizarea ocuparii 
parcelei. 

- functiuni turistice cu conditia elaborarii unui PUD pentru organizarea 
ocuparii parcelei 

- se admite mansardarea cladirilor existente si construirea unor noi cladiri 
cu mansarda numai cu respectarea pantelor acoperisului de 40-45ș si cu 
o suprafata utila de planseu a mansardei de maxim 60% din aria unui 
nivel curent;  

- se admit spatii comerciale si servicii la parterul locuintelor situate in 
intersectii de strazi, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 
200 mp.ADC, sa aiba o raza de servire de 250 metri, sa nu aiba program 
peste ora 22.00 si sa nu genereze transporturi grele;  



 

 

 

16 

- pentru terenurile situate pe pante mai mari de 5% se vor efectua studii 
geotehnice in vederea stabilirii riscurilor de alunecare, a masurilor de 
stabilizare a terenului si a conditiilor de realizare a constructiilor, 
infrastructurii, amenajarilor si plantatiilor. 

 

Caracteristici ale parcelelor  

Se va mentine parcelarul existent 

 

Amplasarea clădirilor față de aliniament  

Conform PUD, cu urmatoarele recomandari: 

- in zonele protejate se va mentine configuratia existenta a fronturilor 
stradale; constructiile se vor amplasa fie pe aliniament in cazul fronturilor 
continue, fie cu o retragere similară cu cea dominantă pe strada 
respectivă dar cu evitarea lăsării vizibile a unor calcane de pe parcelele 
adiacente; 

 

Amplasarea clădirilor față limitele laterale și posterioare ale parcelei 

- cladirile (re)construite in regim insiruit se vor alipi pe o adancime de 
maxim 15.0 metri de calcanele de pe limitele laterale ale parcelelor 
invecinate, cu exceptia celor de colt care vor intoare fatade spre ambele 
strazi;  

- in cazul segmentarii frontului spre strada sau invecinarii cu o cladire 
publica, cu o biserica izolata sau cu o locuinta retrasa de la limita parcelei 
avand fatada laterala cu ferestre, spre interspatiu se vor intoarece fatade 
care vor fi retrase de la limita proprietatii la o distanta de cel putin 
jumatate din inaltimea la cornise (masurata in punctul cel mai inalt fata de 
teren) dar nu cu mai putin de 3.0 metri; 

- cladirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela 
alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel putin 
jumatate din inaltimea la cornise (masurata in punctul cel mai inalt fata de 
teren) dar nu cu mai putin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se 
invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fata de limita 
proprietatii avand fatade laterale cu ferestre, cladirea se va realiza in 
regim izolat; 

- in cazul loturilor putin adanci se accepta retragerea cladirilor izolate pe 
latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceasta limita 
exista deja calcanul unei cladiri principale de locuit, iar adosarea respecta 
are inaltimea si latimea acestui calcan, prevederea nefiind valabila in 
cazul unor anexe si garaje. 

- retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumatate din 
inaltimea la cornise masurata  in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu 
cu mai putin de 5.0 metri pentru intimitatea utilizarii gradinii si pentru a 
putea fi plantati arbori pe limita de proprietate. 
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Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă  

- distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu 
jumatate din inaltimea la cornise a cladirii celei mai inalte dar nu mai putin 
de 4.0 metri. 

 

Înălțimea maximă a construcțiilor 

P+1 

-  se poate respecta alinierea la cornisele existente sau constructia propusa 
va fi la cornisa cu 0,5m mai jos/ sus fata de cladirile existente si la coama 
cu 1m mai jos/ sus fata de cladirile existente;.  

 

Aspectul exterior al construcțiilor 

- orice interventie asupra monumentelor de arhitectura declarate sau 
propuse a fi declarate, se va putea realiza numai in conditiile legii; pentru 
interventii asupra restului cladirilor existente si pentru noile insertii se va 
tine seama de caracterul zonei, de exigentele create  de monumentele de 
arhitectura existente sau propuse pentru a fi declarate precum si de 
caracteristicile cladirilor din proximitate ca volumetrie, arhitectura si 
relieful fatadelor, culoare si materiale de constructie; 

- se va acorda atentie aspectului cladirilor care intra in relatie de co-
vizibilitate cu monumente de arhitectură si cu Cetatea; 

- se va acorda atentie modului de tratare a fatadelor, acoperisurilor si 
amenajarilor din curti, perceptibile intr-o perspectiva descendenta din 
Cetate; 

- in cazul locuintelor care se mentin la parterul cladirilor situate pe 
aliniament se interzice inlocuirea ferestrelor traditionale din doua canate 
de forma unui dreptunghi vertical, cu ferestre in trei canate care 
degradeaza aspectul arhitectural al cladirilor; ferestrele incaperilor de la 
parter vor avea deschiderea in spre interiorul cladirii iar grilajele de 
protectie impotriva intruziunilor nu vor depasi linia de aliniament; 

- toate cladirile vor fi prevazute cu acoperis din materiale durabile in culori 
si cu texturi similare cu cele ale cladirilor din zona protejata; 

- se interzice folosirea asbocimentului si a tablei stralucitoare pentru 
acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor; 

- la cladirile existente se interzice eliminarea decoratiilor specifice 
(ancadramente, cornise, brauri, colonete, pilastri, tamplarii etc. ) cu 
ocazia renovarii sau a reabilitarii termice; 

- la cladirile propuse se recomanda o expresie arhitecturala retinuta, in 
acord cu caracterul zonei.Raportul plin-gol va fi apropiat de cel 
predominant in zona.Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei. 
Pentru tamplarii (usi si ferestre) se recomanda lemnul. Culorile vor fi 
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pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice. Se interzice 
folosirea culorilor saturate, stridente, inchise. 

- serviciile profesionale ale ocupantilor vor putea fi marcate prin placi 
metalice gravate cu dimensiunea maxima de 50X50 cm, amplasate la 
limita sau inafara domeniului public;  

- mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural; 

- se va pastra imaginea de front continuu la strada; 

- in plansa cu fatada principala a constructiei propuse , se vor desena si 
fatadele constructiilor vecine din stanga si din dreapta. 

 

Spații libere și spații plantate 

- spatiile libere din interiorul parcelei, vizibile fie din Cetate, fie din 
circulatiile publice vor fi tratate peisagistic; 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi 
inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 mp.; 

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia 
constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum 
necesar pentru accese; 

- in zonele cu denivelari de peste 5% se recomanda plantarea speciilor de 
arbori sau pomi fructiferi ale caror radacini contribuie la stabilizarea 
terenurilor; 

- se va pastra imaginea terenului in panta, nu se va face sistematizarea 
terenului cu ziduri inalte de sprijin. 

- pentru locuintele semicolective vor fi prevazute spatii verzi si plantate de 
cel putin 2,0 mp/ locuitor ; loc de joaca pentru copii in functie de 
dimensiunile locuintei semicolective si punct de colectare a deseurilor. 

 

Procent maxim de ocupare a terenului 

Conform P.U.D  zone protejate (probabil P.U.Z – n.n.) 

 

Coeficient maxim de utilizare a terenului  

Conform P.U.D  zone protejate (probabil P.U.Z – n.n.) 

 

1.1.3.3. 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; 
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- 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. 

 

Utilizări admise cu condiționări 

- cladirile vor avea la parterul orientat spre strada functiuni care admit 
accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de 
functionare specific; 

- se admit activitati in care accesul publicului la parterul cladirilor nu este 
liber numai cu conditia ca acestea sa nu prezinte la strada un front mai 
lung de 40.0 metri si sa nu fie invecinate mai mult de doua astfel de 
cladiri; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi 
alcoolice la o distanta mai mica de 200 metri de servicii si echipamente 
publice si de biserici; 

- se admite conversia locuintelor existente in alte functiuni, cu conditia 
mentinerii acestei functiuni in pondere de minim 30 % din CUT; 

- se admite completarea interspatiilor din fronturile de blocuri existente cu 
cladiri comerciale cu maxim 2 niveluri, cu conditia sa se mentina 
accesele carosabile si trecerile pietonale necesare, sa se respecte 
distantele fata de cladirilor existente cerute de normele de igiena si sa se 
pastreze arborii existenti; 

- se admit activitati comerciale, de servicii, depozitare si unitati mici si 
mijlocii de productie numai daca nu polueaza chimic si fonic, respectă 
normele specifice de protectie impotriva incendiilor, au capacitati care nu 
genereaza un trafic intens, nu produc sau comercializeza marfuri de 
dimensiuni mari care nu pot fi transportate de cumparatori in portbagajul 
automobilului propriu, nu depoziteaza  substante inflamabile, nu 
utilizeaza pentru productie sau depozitare terenul vizibil din circulatia 
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publica si sunt dispuse la distanta de cel putin de 15 m. de fatadele 
locuintelor sau cladirilor publice; 

- unitatile comerciale in care se consuma sau se comercializeaza bauturi 
alcoolice vor fi amplasate la o distanta de minim 200 metri de scoli, 
gradinite, biserici si institutii publice; 

 

Caracteristici ale parcelelor  

- in cazul constructiilor publice dispuse izolat parcela minima construibila 
este de 1000 mp. cu un front la strada de minim 30.0 metri;  

- pentru celelalte categorii de functiuni, parcela minima construibila este de 
500 mp., avand in cazul constructiilor in regim continuu un front la strada 
de minim 12.0 metri intre doua calcane laterale si de minim 18.0 metri in 
cazul constructiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; in 
functie de necesitati vor putea fi concesionate sau  cumparate 
două sau mai multe parcele adiacente; 

 

Amplasarea clădirilor față de aliniament  

(conform PUD in zona protejata ) cu urmatoarele recomandari 

- cladirile izolate care adapostesc functiuni publice reprezentative se pot 
amplasa retrase de la aliniament la o distanta de minim 6.0 metri cu 
conditia sa nu lase vizibile calcane ale cladirilor situate pe limitele laterale 
ale parcelelor învecinate; 

- clădirile cu funcŃiuni de interes general şi locuinŃele vor alcătui fronturi 
continue sau discontinue cu acoperirea calcanelor de pe parcelele 
adiacente; 

- cladirile se amplaseaza pe aliniament in cazul in care inaltimea maxima 
la cornise nu depaseste distanta dintre aliniamentele de pe laturile opuse 
ale strazii; 

- cladirile vor fi retrase de la aliniament la o distanta egala cu plusul de 
inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele de pe laturile opuse 
ale strazii dar nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta 
regula numai situatiile de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si 
racordarile de inaltime a cladirilor pe strazile cu latimi diferite;  

 

Amplasarea clădirilor față limitele laterale și posterioare ale parcelei 

(conform PUD in zona protejata) cu urmatoarele recomandari: 

- in zona protejata se va respecta regimul de construire existent; 

- in afara zonei protejate cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, 
cladirile care adapostesc restul functiunilor se recomanda sa fie realizate 
predominant in regim continuu sau discontinuu; 
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- cladirile vor alcatui fronturi continue prin alipire de calcanele cladirilor 
invecinate daca acestea sunt dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, 
pana la o distanta de maxim 20.0 metri de la aliniament;  

- in cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe 
una dintre limitele laterale cu o cladire avand calcan pe limita de 
proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de la 
limita laterala a parcelei si avand pe fatada laterala ferestre, noua cladire 
se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage 
obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de 
3.0 metri; 

- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta este si linia de 
separatie a subzonei mixte de o functiune publica izolata, de o biserica 
sau de o subzona predominant rezidentiala avand prima cladire retrasa 
de la limita parcelei; in aceste cazuri se admite numai realizarea cu o 
retragere fata de limitele parcelei egala cu jumatate din inaltimea la 
cornise dar nu mai putin de 5.0 metri;   

- distanta dintre cladirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si 
posterioara ale parcelei este de minim 10.0 metri; cladirile apartinand 
altor confesiuni pot fi integrate in fronturi continue; 

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin 
jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de 5.0 
metri; 

- se recomanda ca, pe linia de separatie dintre zona mixta si zona de 
locuit, in cazul in care cladirile cu birouri sau activitati productive au 
fatadele laterale situate la mai putin de 10.0 metri de fatada laterala cu 
ferestre a unei locuinte, parapetul ferestrelor sa fie ridicat la minim 1.90 
metri de la pardoseala incaperilor (pentru respectarea exigentelor de 
intimitate si de protectia muncii) 

 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă  

(conform P.U.D in zona protejata) 

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii fronturilor 
opuse; 

- distanta se poate reduce la jumatate din inaltime dar nu mai putin de 6.0 
metri numai in cazul in care fatadele prezinta calcane sau ferestre care 
nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce 
necesita lumina naturala. 

 

Înălțimea maximă a construcțiilor 

- se admit ca exceptie inaltimi de maxim P+10 niveluri numai in grupari de 
volume  in zone mixte dezvoltate areal si nu ca insertii izolate, in fronturile 
existente 

-  inaltimea  maxima a cladirilor P+5 niveluri ; 
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- in cazul fronturilor continue, cladirilor de colt situate la racordarea dintre 
strazi avand regim diferit de inaltime se va realiza astfel: daca diferenta 
este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada 
secundara pe intreaga parcela; daca regimul difera cu doua niveluri se va 
realiza o descrestere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea cladirii 
de pe strada principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre 
aliniamente; 

- daca inaltimea cladirii depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se 
va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de 
inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar nu cu 
mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai 
intoarcerile si racordarile de inaltime a cladirilor pe strazile laterale 
conform aliniatului anterior. 

- in toate cazurile pentru înaltimi P+5 – P+10 niveluri, se vor face justificari 
suplimentare prin P.U.Z. tinand seama de inscrierea in caracterul zonei, 
de armonizarea cu vecinatatile imediate si de modul de percepere de pe 
principalele trasee de circulatie, de pe fortificaŃiile Cetatii si de pe traseul 
viitorului drum expres 

 

Aspectul exterior al construcțiilor 

- aspectul cladirilor va tine seama de caracterul zonei si, fie se va 
armoniza cu vecinatatile imediate, fie, in cazul dezvoltarilor areale de 
dimensiuni mari, va putea contrasta armonios cu acestea, date fiind 
cerintele specifice de reprezentativitate ale comunitatii, diversitatii 
functiuniunilor si dorintei de exprimare a prestigiului investitorilor;  

- se va acorda atentie modului de tratare a fatadelor si acoperisurilor sau 
teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din Cetate 

- in zona mixta, pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura 
coerenta pe arterele principale si in noile nuclee, pe baza unor studii si 
avize suplimentare. 

 

Spații libere și spații plantate 

- din suprafata gradinilor de fatada ale echipamentelor publice, minim 40% 
va fi prevazuta cu plantatii inalte; 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi 
inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 mp; 

- se recomanda ca minim 60% din terasele constructiilor sa fie amenajate 
ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si pentru ridicarea 
calitatii imaginii oferite catre cladirile invecinate si catre Cetate; 

- in zonele de versanti cu risc de alunecare se recomanda ca plantarea sa 
se faca pe baza unor consultari de specialitate privind speciile de arbori 
care favorizeaza stabilizarea terenului. 
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Procent maxim de ocupare a terenului 

- in afara zonei protejate - POT maxim = 70% cu exceptia functiunilor 
publice; 

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema 
beneficiarului. 

 

Coeficient maxim de utilizare a terenului  

- CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp teren cu exceptia functiunilor publice; 

- din valoare CUT pe intreg U.T.R., un minim de 30% va fi reprezentat de 
functiunea de locuinte iar restul de alte functiuni admise; 

- pentru functiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema 
beneficiarului. 

 

1.1.3.4. 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 

- spaŃii pentru instituŃii. servicii publice administraŃie (servicii tehnice) şi 
echipamente publice din reteaua învăŃământ, sănătate, asistenŃă socială, 
recreare (cluburi pentru tineret) si sport 

 

Utilizări admise cu condiționări 

- extinderile si schimbarile de profil sa fie compatibile cu statutul zonei 
protejate; 

- intrucat realizarea unor noi obiective se va derula in timp, se recomanda 
ca prin PUD terenul ramas neafectat in prima etapa si pastrat in rezerva 
sa fie amenajat sumar ca un spatiu plantat accesibil locuitorilor, vegetatia 
importanta urmand sa faca parte din amenajarea definitiva a zonei.  

 

Caracteristici ale parcelelor  

- se vor rezerva terenuri pentru institutii, servicii şi echipamente publice, in 
conditiile normelor existente, prin teme ale titularilor de investitii sau, in 
lipsa acestora, se vor mentine rezerve avand suprafata minima de 1000 
mp. si un front la strada de minim 30.0 metri si de minim 24.0 metri in 
cazul fronturilor discontinue 
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Amplasarea clădirilor față de aliniament  

- regimul de construire a cladirilor publice este în mod normal izolat şi cu 
retragere de la stradă din considerente funcŃionale şi de 
reprezentativitate. Pentru coerenta fronturilor stradale existente, cladirile 
publice se pot dispune pe aliniament sau cu o retragere similară cu 
fronturile adiacente.  

- extinderea sau reconstructia echipamentelor publice izolate se va face cu 
o retragere de la aliniament de minim 10 metri sau, in cazul fronturilor 
continue, vor fi dispuse pe aliniament in functie prospectul strazii, de 
profilul activitatii si de normele existente; 

- cladirile care alcatuiesc fronturi continue vor avea o adancime fata de 
aliniament care nu va depasi 20.0 metri (aliniament posterior); 

- pe strazile din zonele protejate se va mentine modul de amplasare 
existent 

 

Amplasarea clădirilor față limitele laterale și posterioare ale parcelei 

- cladirile care vor alcatui fronturi continue se vor alipi de calcanele 
cladirilor invecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pana la o 
distanta de maxim 20.0 metri de la aliniament (aliniament posterior); 

- in cazul reconstructiei sau extinderii cladirilor publice in regim izolat, 
acestea se vor retrage de la limitele laterale dacă clădirile învecinate sunt 
retrase la rândul lor avand ferestre pe fatadele laterale, cu o distanta 
egala cu cel putin jumatate din inaltimea la cornisa principala, dar nu cu 
mai putin de 5.0 metri; 

- in cazul fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe 
una dintre limitele laterale cu o cladire avand calcan pe limita de 
proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o cladire retrasa de la 
limita laterala a parcelei si avand pe fatada laterala ferestre, noua cladire 
se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage 
obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de 
5.0 metri;  

- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara a parcelei la o distanta 
de cel putin jumatate din inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai 
putin de 5.0 metri; 

 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă  

- distantele dintre cladiri vor respecta normele specifice; in absenta 
acestora se va respecta o distanta egala cu jumatate din inaltimea cladirii 
celei mai inalte dar nu mai putin de 6.0 metri;  

- distanta se poate reduce la jumatate din inaltime dar nu mai putin de 4.0 
metri numai in cazul in care fatadele prezinta calcane sau ferestre care 
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nu asigura luminarea unor incaperi  pentru alte activitati ce necesita 
lumina naturala; 

 

Înălțimea maximă a construcțiilor 

- se admit inaltimi maxime corespunzătoare functiunii şi caracterului zonei  

 

Aspectul exterior al construcțiilor 

- aspectul exterior al cladirilor va tine seama de caracterul general al zonei 
si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care se afla in relatii de co-
vizibilitate. 

- in vederea autorizarii pot fi cerute studii suplimentare de insertie pentru 
noile cladiri si justificari grafice, fotomontaj sau macheta pentru interventii 
asupra cladirilor existente; 

- se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, pastise, imitatii 
de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor 
stridente sau stralucitoare; 

- se interzice realizarea de calcane vizibile din circulatiile publice sau de pe 
inaltimile inconjuratoare. 

 

Spații libere și spații plantate 

- se vor identifica, pastra  si proteja in timpul executarii constructiilor arborii 
importanti  existenti avand peste 4,0 metri inaltime si diametrul 
tulpinii peste 15,0 cm.; in cazul taierii unui arbore se vor planta in schimb 
alti 5 arbori in perimetrul operatiunii urbanistice; 

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda şi alte 
platforme funcŃionale vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 50 
mp. 

- pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiilor se 
va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar; 

- in zonele de versanti se va apela la consultari de specialitate pentru 
plantarea acelor specii care favorizeaza stabilizarea terenului; 

- fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spatiu interior 
destinate colectarii deseurilor menajere, dimensionate pentru a permite 
colectarea selectiva a deseurilor si accesibile dintr-un drum public. 

 

Procent maxim de ocupare a terenului 

Cu următoarele condiŃionări: 

� pentru constructiile de cultura cu numar de minim 200 locuri, spatiul 
exterior constructiei va fi amenajat pentru o suprafata de 0,6 
mp/locuitor  
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� pentru constructiile de invatamant, dimensionarea in functie de 
capacitate este dupa cum urmeaza: 

� zona ocupata de constructii – 25% din teren 

� zona curŃi de recreatie , amenajari sportive , gradina flori 
– 75%   de teren amenajat.   

� pentru   gradinite se va asigura o suprafata de minim 22 mp/copil 
teren ,  

� pentru scoli primare, gimnaziale, licee – o suprafata minima de 20 
mp/elev . 

� pentru constructiile si amenajarile sportive procentul maxim de 
ocupare a terenului va fi dupa cum urmeaza: 

� 50% pentru constructii si amenajari sportive; 

� 20% pentru alei , drumuri si parcaje; 

� 30% pentru spatii verzi.    

 

Coeficient maxim de utilizare a terenului  

Conform cerintelor functionale 

 

1.1.3.5. 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,  

 

Utilizări admise cu condiționări 

- cladirile prin localizare, dimensiuni sau aspect sa nu afecteze stilul 
peisagistic al spatiilor plantate in care se amplaseaza. 

 

Caracteristici ale parcelelor  

- conform limitelor existente si studiilor de specialitate avizate conform legii 
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Amplasarea clădirilor față de aliniament  

- conform  PUD 

 

Amplasarea clădirilor față limitele laterale și posterioare ale parcelei 

- conform  PUD 

 

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă  

- conform  PUD 

 

Înălțimea maximă a construcțiilor 

- conform  PUD 

 

Aspectul exterior al construcțiilor 

- conform  PUD 

- mobilierul urban va fi integrat proiectului de amenajare 

 

Spații libere și spații plantate 

- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a 
cheltuielilor de întreŃinere, utilizarea speciilor vegetale locale, adaptate 
condiŃiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu excepŃia 
segmentelor decorative cu caracter special  

- eliminarea vegetatiei inalte mature este interzisa, cu exceptia situatiilor in 
care aceasta reprezinta un pericol pentru siguranta persoanelor. 

 

Procent maxim de ocupare a terenului 

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 

POT maxim = 5 % teren ocupat cu construcŃii 

 

Coeficient maxim de utilizare a terenului  

Conform studiilor de specialitate avizate conform legii; 

CUT maxim 0,1 mp. ADC/ mp. teren 
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1.1.4. Strategii și proiecte de dezvoltare 

Municipiul Alba Iulia și zona studiată prin prezentul PUZ au făcut, de-a lungul ultimilor 
10 ani, obiectul mai multor documentații ce au cuprins componente de planificare 
strategică. Eficacitatea acestora (măsura în care ele au produs efecte) este variabilă, 
însă simpla existență a unei palete atât de largi și de variate de documentații este 
relevantă pentru interesul și resursele pe care factorii decizie (de la toate nivelurile – 
național, județean, local) le-au acordat dezvoltării mun. Alba Iulia. 

În continuare, vom trece sumar în revistă prevederile pe care le-am considerat 
relevante din câteva dintre aceste documentații. 

 

1.1.4.1. Strategia de dezvoltare economică, socială și urbană în contextul 
dezvoltării durabile a mun. Alba Iulia  

Documentația a fost elaborată în anul 2005 de Fundația Națională a Tinerilor Manageri 
și VMB Partners.  

Viziunea de dezvoltare pe care o propune această strategie se sprijină pe patru piloni: 

1. asigurarea unei calități optime de viață 

2. competitivitate în atragerea de investiții 

3. bună guvernare prin consiliul local și prin primar ca forțe politice alese 
și un management performant 

4. solvabilitate în accesarea de fonduri pentru dezvoltare 

Obiectivele strategice asumate sunt: 

Calitate de locuire decentă pentru toți, incluzând stadarde necesare 
traiului pentru săraci. 

Sărăcie și inegalite redusă 

Un mediu sănătos (aer curat, apă potabilă, gropi de gunoi ecologice) 

Siguranță și protecție (nivel redus de criminalitate, violență și dezastre 
naturale) 

Integrarea completă în societate a tuturor grupurilor 

Păstrarea valorilor culturale ale ariilor urbane 

Creșterea productivității rezultatelor orașului (bunuri și servicii), 
dezvoltarea locurilor de muncă, a investițiilor și a comerțului ca răspuns 
la oportunitățile pieței. 

Îndeplinirea obligațiilor administrației locale pe bază de cost-eficacitate. 

Răspundere, transparență și integritatea administrației locale. 

Instituțiile adminstrației publice locale sensibile la nevoile/solicitările 
populației sărace și grupurilor dezavantajate. 

Management financiar competent care să permită îndeplinirea 
obligațiilor asumate. 
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Coordonare socială cu utilizatorii de servicii în stabilirea tarifelor 

Credibilitatea administrației locale în accesarea creditelor bancare. 

Dintre proiectele individuale propuse în cadrul Strategiei, le vom menționa aici 
doar pe cele relevante pentru obiectul prezentei documentații: 

2.01. Identificarea terenurilor disponibile și a informaþiilor de interes pentru 
investitori 

3.02. Identificarea și expertizarea clădirilor de locuit cu valoare de 
patrimoniu 

3.03. Publicarea regulamentului PUZ Cetate 

4.01. Realizarea unui regulament de imagine pentru spațiile publice din 
municipiul Alba Iulia 

4.02. Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din piețele importante 

4.05. Organizarea unor trasee turistice la nivelul Cetății - amenajarea de 
trasee pietonale / pentru bicicliști 

5.06. Realizarea iluminatului special pentru monumente în Cetate 

7.02. Reglementarea accesului vehiculelor în Cetate 

7.03. Amenajarea unor noi parcaje în apropierea Cetății 

Prezenta documentație răspunde în mod direct proiectului 3.03 și poate contribui 
la realizarea obiectivelor celorlalte proiecte enumerate aici. 

 

1.1.4.2. Strategia de dezvoltare durabilă a Asociației Intercomunitare de 
Dezvoltare. Alba Iulia (AIDA) 

Documentația a fost elaborată începând cu anul 2010 de VMB Partners în asociere cu 
Halcrow România. Ea se referă la o asociație intercomunitară care cuprinde mai multe 
unități administrativ teritoriale: județul Alba, două municipii (Alba Iulia și Sebeș), un oraș 
(Teiuș) și opt comune (Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Meteș, Sântimbru 
și Vințu de Jos).  

Viziunea formulată de acest document este: „AIDA (Asociația Intercomunitară de 
Dezvoltare Alba-Iulia) devine, prin creativitatea și ambiția comunităților membre, 
un pol regional și național al dezvoltării competitive și sustenabile, bazate pe 
tradiție, performanță și inovare, într-un cadru în care valorile culturale, 
spiritualitatea și natura se află intr-o relație unică.” 

Strategia identifică 4 obiective strategice pentru atingerea acestei viziuni: 

OS1: AIDA Regională: Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii și a 
parteneriatului urban-rural în configurarea și afirmarea AIDA ca pol de 
dezvoltare competitiv la nivel regional și național. 

OS2: AIDA Competitivă: Dezvoltare economică sustenabilă, 
competitivitate prin parteneriat privat-academic/cercetare-public, în 
domeniile tradiționale și inovare 
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OS3: AIDA Casa ta: Îmbunătățirea calității vieții comunităților membre 
AIDA prin asigurarea accesului la servicii de calitate, la locuire diversificată 
pentru toate categoriile de venit și prin asigurarea calității mediului. 

OS4: AIDA Sustenabilă: Asigurarea unui mediu echilibrat și sustenabil 
prin prezervarea și valorificarea integrată a patrimoniului cultural și natural. 

În scopul îndeplinirii acestor obiective, Strategia formulează o serie de politici, 
programe și proiecte, acestea din urmă într-un număr foarte mare. Ne vom referi 
doar la politici, menționându-le aici pe cele aflate în relație directă cu subiecul 
prezentei documentații: 

Îmbunătățirea sistemelor de promovare a zonelor de destinație turistică  

Dezvoltarea turismului în contextul protejării patrimoniului natural şi 
construit  

Restaurarea și valorificarea patrimoniului istoric și cultural, precum și 
crearea și modernizarea infrastructurilor conexe  

Ca o notă general, considerăm partea operațională a acestui document ca fiind 
excesiv de stufoasă și dificil aplicabilă, în contextual în care politicile de 
dezvoltare par să rămână la un nivel destul de general și nespecific, iar proiectele 
sunt în număr de câteva sute, insuficient detaliate la nivelul priorităților și 
resurselor. 

 

1.1.4.3. Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia 2009-2015 

Documentația a fost finalizată în cursul anului 2009, sub egida Primăriei mun. Alba 
Iulia, cu concursul mai multor experți externi.  

Conform preambulului, PIDU analizează întreg Municipiul Alba Iulia, ca zona de 
acțiune urbană, „auditând întregul său spectru infrastructural, de mediu, 
economic, turistic, social, de sănătate, educațional, de siguranță publică sau 
instituțional și enunțând priorități strategice, obiective, politici, programe și proiecte 
de dezvoltare pe termen mediu și lung, materializabile în interesul colectivității, 
agenților economici, societății civile și mediului instituțional local”. 

Cele trei obiective strategice pe care politicile, programele și proiectele propuse prin 
PIDU își propun să le atingă sunt: 

� Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Alba Iulia pe criterii durabile 

� Alba Iulia – destinație turistică de excelență și atractivă 

� Dezvoltarea calitativă a mediului de afaceri și sprijinirea 
antreprenorialului inovativ și competitiv 

PIDU mun. Alba Iulia reprezintă o documentație complexă, care identifică și 
propune, pe termen mediu și lung, un număr mare de proiecte. În cadrul POR 
2007-2013, au fost propuse spre finanțare și implementare următoarele 7 
proiecte: 

� P1. Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia, FortificaŃia de Tip Vauban - 
Căi de Acces, iluminat exterior şi mobilier urban. Zona Interioară 
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� P2. Lucrări de Intervenție la obiectivul DN 1, Sebeş – Alba Iulia km 378 + 
0.20, Pasaj Superior peste CF Alba Iulia 

� P3. Modernizare DN 1 – E 81 de la km 382 + 400 până la km 385 + 160 – 
Str. Alexandru Ioan Cuza inclusiv Podul peste Râul Ampoi şi Pasajul 
peste CF Alba Iulia 

� P4. Modernizare DN 74 de la km 99 + 870 până la km 103 + 175 – Str. 
Zlatnei şi Str. Calea MoŃilor Municipiului Alba Iulia 

� P5. ReparaŃii capitale. Străzi cu dotare tehnico-edilitară în Municipiul Alba 
Iulia  

� P6. Reconstruire şi punere în valoare acces latura de vest Cetatea Alba 
Carolina, FortificaŃia de Tip Vauban, Municipiul Alba Iulia 

� P7. Reabilitarea şi modernizarea Căminului de persoane vârstnice Alba 
Iulia - serviciul social rezidențial de interes regional  

Dintre acestea, proiectele P1 și P6 vizează în mod direct zona studiată prin 
prezentul PUZ, ele fiind, în acest moment, în curs de finalizare. 

Din perspectiva prezentei documentații prezintă interes și alte proiecte propuse 
prin PIDU. Acestea sunt: 

Program OS4. P4 – 6 – Proiect 2: Regenerarea, extinderea suprafeŃei 
zonelor verzi și parcurilor, corecții vegetale, amenajare alei și echipare cu 
mobilier și opere de artă urbană a parcurilor (Central, Cetate, zona 
șanțurilor exterioare din zona istorică și zonele verzi din Alba Iulia) 

Program OS11. P11 – 1 – Proiect 2: Reabilitarea Centrului Istoric Alba 
Iulia, FortificaŃia de Tip Vauban – zona de acces, promenadă și 
agrement, exterioară șanțurilor Cetății 

Program OS11. P11 – 1 – Proiect 3: Amenajarea Amfiteatru în zona 
șanțurilor interioare ale FortificaŃiei de Tip Vauban 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 2: Reabilitarea și reconversia ca 
funcțiuni administrative, culturale și de vizitare a Palatului Principilor 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 3: Reabilitarea, securizarea fondului 
de patrimoniu și deschiderea pentru vizitare a Bibliotecii Batthyaneum, 
inclusiv a Observatorului Astronomic 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 9: Restaurare Poarta de sud a 
Castrului Roman 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 10: Restaurare Zidului Monetăriei 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 4: Restaurarea Porții a II a 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 5: Restaurarea Porții a V a 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 6: Restaurarea Porții a VI a 

Program OS11. P11 – 2 – Proiect 11: Reabilitări/modernizări/dotări 
Muzeul de istorie și Sala Unirii, inclusiv măsuri suplimentare de 
promovare și programe de evenimente 
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O parte dintre aceste proiecte au fost deja implementate, altele sunt în curs de 
realizare, iar altele nu sunt încă antamate. Prezentul PUZ va ține cont de aceste 
intenții. 

 

1.1.4.4. Alte documentații 

În elaborarea prezentului PUZ, au mai fost consultate și alte documentații și planuri cu 
o componentă strategică puternică. Unele dintre acestea sunt parțial depășite, însă 
majoritatea conțin o serie de prevederi ce vor fi putea fi preluate în PUZ. 

Aceste documentații sunt: 

Planul de marketing al CetăŃii istorice Alba Iulia, elaborator: 
Universitatea „1 Decembrie 1918”, beneficiar: CL Alba Iulia, 2009 

Plan de amenajare a teritoriului județean Alba (PATJ Alba), elaborator: SC 
Proiect Alba SA, beneficiar: CJ Alba, 2008-2009 

Plan de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Zona interurbană 
Sebeș - Alba Iulia – Teiuș, elaborator: UAUIM/CCPEC, beneficiar: CJ 
Alba, 2007 

Reconversia funcțională a zonelor speciale (militare) aflate în zone 
construite protejate - studiu pilot pentru Cetatea Alba Iulia, elaborator: 
SC Proiect Alba SA, SC Urbe 2000 SRL, 2003  

Managementul operaŃiunilor de reconversie funcŃională a zonelor 
construite protejate, Studiul Pilot Alba Iulia, elaborator: IHS România, 
beneficiar: Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului, 2002 

Milenium – Alba Iulia – Centrul istoric, Studiu pentru reabilitare și 
reparații în vederea integrării centrului istoric Alba Iulia în traseul 
cultural și artistic european, elaborator: SC Proiect Alba SA, 
beneficiar: MLPAT, 1999 

 

Documentațiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) și de autorizare a construirii sunt 
tratate în studiile I.1.2. DocumentaŃii de urbanism aprobate și I.1.3. Stadiul 
autorizării construirii.  
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1.2.1. Aplicarea metodologiei de elaborare şi conŃinut - cadru al 
documentaŃiilor 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. 
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1.2.2. Documentații de urbanism 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 spaŃiu cultural multifuncŃional 
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 spaŃiu administrativ polifuncŃional 
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 spaŃiu 
loisir, fortificaŃia 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 
FortificaŃiei 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 obŃinerii avizelor prevăzute de lege pentru 
"Amenajare restaurant medieval, terasă şi spaŃii 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 PorŃii 
a Treia - spaŃiu comercial cu profil turistic, Poarta a III-a FortificaŃia 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 
fortificaŃii, punct de informare şi control, Platforma de artilerie, sistematizare 
terase, expoziŃie de arme, "Clubul Restauratorilor", "Cămările CetăŃii", 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, FortificaŃia 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, alimentaŃie publică, sistematizare 
terase, spaŃii de expoziŃie, loc de joacă pentru copii, organizare acŃiuni culturale, 
Bastionul Capistrano FortificaŃia 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 -
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medieval, în Alba-Iulia, Traseul celor Trei fortificaŃii 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 fortificaŃii, 
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;  
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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 . 

 

De asemenea, există un număr de patru documentații de urbanism aflate într-una 
din următoarele situații: 

- sunt aprobate, însă nu au produs efecte urbanistice; 

- se află în circuitul de avizare / aprobare; 

Aceste documentații sunt: 

24. 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  

25. 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  

26. 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   

27. 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. 

 

Toate documentațiile de mai sus sunt centralizate în Planșa 1.2.1. 
Documentații de urbanism aprobate. Prevederile lor regulemantare 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 cetate și zona 
înconjurătoare, RLU aferent PUG aprobat în 1996. Pe baza sa au fost autorizate 
toate intervențiile urbanistice din cetate din ultimii 2 ani. 
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1.2. DocumentaŃii de urbanism aprobate 
1.3. Stadiul autorizării construirii  
1.4. Studiul istoric zonal, fişa istorică a zonei  
1.5. Studiul valorilor istorice, arhitecturale, urbanistice ale centrului istoric Cetatea Alba Iulia 
1.6. Evaluarea construcŃiilor şi a amenajărilor - valorile de patrimoniu cultural 
1.7. Studiul peisagistic 
1.8. Stabilirea şi delimitarea zonei construite protejate “Cetatea Alba Iulia” 
1.9. Studiul demografic 
1.10. Proprietatea asupra imobilelor 
1.11. Studiul urbanistic 
1.12. Studiul economic 
1.13. Studiul infrastructurii edilitare 
1.14. Studiul organizării circulaŃiei 
1.15. Studiul de mediu 
 

FAZA 2. PLAN URBANISTIC ZONAL 
2.1. Plan urbanistic zonal 
2.2. Regulament local de urbanism 
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
ZONA PROTEJATĂ  CETATEA ALBA IULIA 
 
 
 
 
Denumirea fazei: 

FAZA 1. STUDII DE FUNDAMENTARE 

 
Denumirea studiului: 
1.3. Stadiul autorizării construirii 
  
 Elaboratori:  

S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.: 
Arh. Toader POPESCU (şef proiect) 
Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU (coordonator ştiinŃific) 
Urb. Alina MARINESCU  
 
 

 
 Cuprinsul capitolului:   

1.3.1. Certificate de urbanism în termenul de valabilitate  

1.3.2. Autorizații de construire eliberate în ultimii 5 ani 

 

 

 Piese desenate 

Planșa 1.3.1. Certificatele de urbanism în vigoare și autorizațiile de construire eliberate 
în perioada 2008-2013 – scara 1/5.000 
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1.3.1. Certificate de urbanism în termenul de valabilitate 

Conform evidențelor furnizate de Primăria mun. Alba Iulia, situația Certificatelor de 
urbanism aflate în perioada de valabilitate (eliberate în anii 2012 și 2013) este 
următoarea: 

 
a. Certificate de urbanism eliberate pentru imobile din perimetrul cetății: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
C.U./data 
eliberarii 

Scopul CU Adresa 
lucrare 

Beneficiar 

1 120/ 
13.02.2013 

ELABORARE PUZ - AMENAJARE 
TEREN DE SPORT  
 

Cetatea Alba 
Carolina 

SC CAPITAL 
PLUS SRL prin 
CANDREA ALIN 
RADU  

2 615/ 
21.06.2013  
 

REVITALIZARE A SANTURILOR 
FORTIFICATIE DE TIP VAUBAN 
CETATEA ALBA CAROLINA - 
SPATII INTERIOARE LIBERE 
MUNICIPIUL ALBA IULIA  

Cetatea Alba 
Carolina 

Municipiul Alba 
Iulia  

3 757/ 
24.07.2013  
 

ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE 
MUZEU MASINI DE EPOCA  

Cetatea Alba 
Carolina 

SC SALPREST 
SRL prin 
STRAJAN VLAD  

4 741/ 
06.01.2012  
 

REABILITARE CENTRU ISTORIC 
ALBA IULIA, FORTIFICATIA DE 
TIP VAUBAN - CAI DE ACCES, 
ILUMINAT EXTERIOR SI 
MOBILIER URBAN - ZONA 
INTERIOARA : modificarea temei 
de proiectare pe parcursul 
executarii lucrarilor la AC 222/2010 
pentru: 1. RECONSTRUIRE GRUP 
SANITAR PUBLIC SI PUNERE IN 
VALOARE ZID MEDIEVAL 2. 
CONSERVAREA SI PUNEREA IN 
VALOARE A DRUMULUI ROMAN - 
VIA PRINCIPALIS 3. 
CONSERVAREA, RESTAURAREA 
SI PUNEREA IN VALOARE A 
VESTIGIILOR ROMANE 
(CLADIREA COMANDANTULUI 
LEGIUNII a XIII-a GEMINA) - 
ZONA DE NORD A PARCULUI 
CUSTOZZA  

str. Mihai 
Viteazu, F.N. 

Municipiul Alba 
Iulia 

5 1034/ 
05.09.2012  
 

MODIFICARE ACCES ZONAL DE 
PROTOCOL PALATUL 
EPISCOPAL - CATEDRALA 
REINTREGIRII NEAMULUI  

str. Mihai 
Viteazu, nr. 
16 

ARHIEPISCOPI
ORTODOXA 
ROMANA 
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6 1119/ 
28.09.2012  
 

REFUNCTIONALIZARE - 
PALATUL PRINCIPILOR  

str. Mihai 
Viteazu, nr. 2 

Municipiul Alba 
Iulia 

7 73/ 
30.01.2013  
 

REFUNCTIONALIZARE CLADIRE 
CENTRUL MILITAR AL 
JUDETULUI ALBA  

str. Mihai 
Viteazu, nr. 
11 

Consiliul 
Judetean Alba 

8 347/ 
15.04.2013  
 

RESTAURARE COMPONENTE 
ARTISTICE DIN PIATRA DE LA 
POARTA SUDICA "MAIESTAS 
DOMINII" AFERENTA 
CATEDRALEI ROMANO-
CATOLICE SF. MIHAIL DIN ALBA 
IULIA  

str. Mihai 
Viteazu, nr. 
19 

ARHIEPISCOPI
A ROMANO 
CATOLICA 
ALBA IULIA  
 

9 1125/ 
01.10.2012  
 

ELABORARE PUZ - ANSAMBLUL 
MARII UNIRI  

PARCUL 
UNIRII, nr. 
f.n.  

ASOCIATIA 
JUD. "CULTUL 
EROILOR" 
ALBA  

10 411/ 
25.04.2013  
 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA IN SPATIU 
COMERCIAL CU AMENAJARI 
INTERIOARE SI REFATADIZARE  

Alba Iulia, 
Strada Unirii, 
nr. 5  
 

ARHIEPISCOPI
A ORTODOXA 
ROMANA ALBA 
IULIA  
 

11 1385/ 
10.12.2012  
 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN 
CASA DE PIATRA IN CASA DE 
TIP FAMILIAL  

localitatea 
Alba Iulia, 
Strada 
Mitropolit 
Andrei 
Saguna, nr. 
1  

FUNDATIA 
SFANTUL 
FRANCISC  

 

b. Certificate de urbanism eliberate pentru imobile din zona studiată, în 
afara perimetrului cetății: 

Nr. 
crt. 

Nr. 
C.U./data 
eliberarii 

Scopul CU Adresa 
lucrare 

Beneficiar 

1 8  
/04.12.2012 

EXTINDERE LOCUINTA 
FAMILIALA PANA LA 
SOLUTIONAREA 
DOSARULUI CIVIL AFLAT LA 
JUDECATORIA ALBA  
 
 

Alba Iulia, str. 
Crisan, nr. 4 

NEAG ALIN si 
NEAG 
CORNELIA 
MARIA  
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2 909/ 
02.08.2012 

DEMOLARE ANEXE- 
CLADIRE RONTGEN, 
MAGAZIE, CABINA POARTA  
 
 
 

Alba Iulia, str. 
Decebal, nr. 3  

CONSILIUL 
JUDETEAN 
ALBA PENTRU 
SPITALUL 
JUDETEAN DE 
URGENTA-
SECTIA BOLI 
CONTAGIOASE 
ALBA  

3 114/ 
13.02.2013 

REPARATII CAPITALE - 
SECTIA BOLI INFECTIOASE  

Alba Iulia, str. 
Decebal, nr. 3  

CONSILIUL 
JUDETEAN 
ALBA PENTRU 
SPITALUL 
JUDETEAN DE 
URGENTA-
SECTIA BOLI 
CONTAGIOASE 
ALBA  

4 362/ 
18.04.2013 

EXTINDERE PE VERTICALA 
SI SCHIMB DE DESTINATIE 
DIN CENTRALA TERMICA IN 
SPATII BIROURI SI SPATII 
DE LOCUIT  

Alba Iulia, str. 
Gemina, nr.   

BURIAN 
MARIANA pentru 
SC EUROTEN 
ASSISTANCE 
SRL  

5 67/ 
28.01.2013 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA IN SPATIU 
ALIMENTATIE PUBLICA  
 

Alba Iulia, str. 
Mihai Viteazu, 
nr.  8 

GRUNFELD 
VALENTIN 
RAFAEL  

6 487/ 
16.05.2013 

REFACERE INVELITOARE si 
FATADE. AMENAJARE 
SPATIU DE LOCUIT LA 
MANSARDA  

Alba Iulia, str. 
Octavian Goga, 
nr.  6 

FLESER ROMUL 
SORIN si 
FLESER MARIA  

 

Ca regulă generală, simptomatică pentru tendințele de dezvoltare contemporane, 
se remarcă faptul că în interiorul cetății predomină investițiile publice de amploare, 
precum și intențiile de reglementare a unor intervenții private pe suprafețe mari.  

În exteriorul cetății (în zona protejată), este solicitată autorizarea directă a unor 
investiții private de mică amploare. 

Amplasarea solicitărilor de Certificat de urbanism este ilustrată în Planșa 1.3.1. 
Certificatele de urbanism în vigoare și autorizațiile de construire eliberate în 

perioada 2008-2013. 

 

 



 

 

 

7 

1.3.2. 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. 

 
a. Autorizații de construire eliberate pentru imobile din perimetrul cetății în 

perioada 2008-2013: 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
aut/data 
eliberarii 

Obiectul autorizației Adresa 
lucrare 

Beneficiar 

1 136/ 
03.03.2008 

Continuare lucrari de restaurare la 
poarta a III-a CETATEA ALBA 
CAROLINA (A.C.  673/10.12.1998) 

Alba Iulia, 
Strada Mihai 
Viteazu,  

Municipiul 
Alba Iulia 

2 543/ 
03.07.2008 

EXTINDERE PE VERTICALA SI 
REFATADIZARE PT. SCHIMB DE 
DESTINATIE DINLOCUINTA IN 
CENTRU CULTURAL SI RECREERE  

Alba Iulia, 
Strada 
Nicolae Iorga  
(actuala 
UNIRII), nr. 7  

Municipiul 
Alba Iulia 

3 569/ 
17.07.2008 

REABILITARE SARPANTA CORP 
"C"SI SALA DE SPORT, 
COMBATEREA UMIDITATII LA 
CLADIRE CORP "C" 

Alba Iulia, 
Strada 
Nicolae Iorga 
(actuala 
UNIRII), nr. 
11-13 

Universitatea 
"1 Decembrie 
1918" Alba 
Iulia 

4 831/ 
15.10.2008 

RESTAURARE-RECONSTITUIRE 
POARTA a II-a A FORTIFICATIEI DE 
TIP VAUBAN Alba Iulia 

Alba Iulia, 
Strada Mihai 
Viteazu, nr. 
FN  

Municipiul 
Alba Iulia 

5 832/ 
15.10.2008 

Restaurare generala POARTA A VI-a a 
Fortificatiei de tip Vauban Alba Iulia 

Alba Iulia, 
Strada Mihai 
Viteazu, nr. 
FN  

Municipiul 
Alba Iulia 

6 880/ 
06.11.2008 

MANSARDARE POD BIBLIOTECA PT. 
AMENAJAREA SALII DE LECTURA SI 
INLOCUIRE PARTIALA A INVELITORII 

Alba Iulia, 
Strada 
Nicolae Iorga 
(actuala 
UNIRII), nr. 
11-13 

Universitatea 
"1 Decembrie 
1918" Alba 
Iulia 
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7 671/ 
24.09.2009 

EXPERTIZA TEHNICA SI 
CONSOLIDARE PLANSEE CLADIRE 
CORP B-UNIVERSITATEA 1 
DECEMBRIE 1918 

Alba Iulia, 
Strada 
Nicolae Iorga 
(actuala 
UNIRII), nr. 
11-13 

Universitatea 
"1 Decembrie 
1918" Alba 
Iulia 

8 760/ 
30.10.2009 

RESTAURAREA FATADELOR 
CLADIRII PALATULUI EPISCOPAL 
ROMANO-CATOLIC (exceptand fatada 
principala) 

Alba Iulia, 
Strada Mihai 
Viteazu, nr. 21 

EPISCOPIA 
ROMANO-
CATOLICA 

9 3/ 
06.01.2010 

RESTAURARE GENERALA LA 
POARTA a V-a, FORTIFICATIE DE 
TIP VAUBAN ALBA IULIA SI 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 Municipiul 
Alba Iulia 

10 49/ 
11.02.2010 

RESTAURARE TRASEUL NORDIC-
FORTIFICATIA DE TIP VAUBAN, 
CETATEA ALBA CAROLINA : 
BASTIOANE, RAVELINE, 
CONTRAGARZI, CURTINE , CLESTI 

CETATEA 
ALBA 
CAROLINA, 
TRASEU 
NORDIC 

Municipiul 
Alba Iulia 

11 195/ 
27.04.2010 

REABILITARE GENERALA A 
SANCTUARULUI SI CORULUI LA 
CATEDRALA "SF. MIHAIL" 

Alba Iulia, 
Strada Mihai 
Viteazu, nr. 21 

BISERICA 
ROMANO-
CATOLICA 

12 222/ 
10.05.2010 

REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC 
ALBA IULIA, FORTIFICATIA DE TIP 
VAUBAN- cai de acces, iluminat 
exterior si mobilier urban-zona 
interioara 

zona 
interioara 
Cetate tip 
Vauban 

Municipiul 
Alba Iulia 

13 671/ 
16.12.2010 

CENTRU DE INVATAMANT SI 
CERCETARE MULTIDISCIPLINARA. 
REABILITAREA CORPULUI"H"AL 
UNIV. 1 DECEMBRIE 1918 

Alba Iulia, str. 
Mitr. Alex. 
Sterca Sulutiu, 
nr. 3 

Universitatea 
"1 Decembrie 
1918" Alba 
Iulia 

14 82/ 
28.02.2011 

TRASEUL SUDIC ETAPA A 
(Bastioane : Sf. Stefani, Sf. Eugeniu, Sf 
Bethlen, Ravelinul Francisca si Paula, 
curtine, clesti, contragarzi) - 
Restaurare ziduri - Cetatea Alba 
Carolina, Alba Iulia 

Alba Iulia Municipiul 
Alba Iulia 

15 287/ 
09.06.2011 

REABILITAREA SI AMENAJAREA 
SPATIULUI PUBLIC AFLAT INTRE 
BASTIOANELE SF.STEFAN, SF. 
EUGENIU SI RAVELINUL FRANCISC 
DE PAOLA, PARTE COMPONENTA A 
ITINERARIULUI CULTURAL 
"CETATEA ALBA IULIA" ( ALEI 
PIETONALE SI LOCURI DE 
BELVEDERE, CAPONIERA I, TUNEL 
ANTIMINA, REFACERE POD LEMN, 
CENTRU ECHITATIE, PLATFORMA 
ARTILERIEI) 

str. Militari SC GRUP 
CORINT S.A. 
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16 438/ 
18.08.2011 

LUCRARI DE PROTEJARE, 
RESTAURARE, CONSERVARE, 
REABILITARE- PARTER (LATURA DE 
NORD), ETAJ(LATURA DE NORD, 
EST SI SUD), MANSARDA- 
MANUTANTA. LUCRARILE CONSTAU 
SI IN SCHIMBUL DE DESTINATIE DIN 
CASA(CF. EXTRAS DE C.F.) IN 
HOTEL SI FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE ACESTUIA 

str. Militari, nr. 
2 

SC GRUP 
CORINT S.A. 

17 627/ 
09.11.2011 

REABILITARE CAPONIERA II, CU 
AMENAJARILE EXTERIOARE 
AFERENTE SI REALIZARE ALEI 
PIETONALE CU 2 PUNCTE DE 
BELVEDERE PE BASTIONUL 
TRINITARIENILOR  

str. Militari SC GRUP 
CORINT S.A. 

18 30/ 
20.01.2012 

RESTAURARE CLADIRE CENTRUL 
MILITAR AL JUDETULUI ALBA 

str. Mihai 
Viteazu, nr. 11 

CONSILIUL 
JUDETEAN 
ALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 431/ 
07.08.2012 

AMENAJAREA INTERIOARA A 
TURNULUI SUDIC SI 
REDESCHIDEREA PORTII SUDICE " 
MAIESTAS DOMINI" LA CATEDRALA 
ROMANO CATOLICA SF. MIHAIL DIN 
ALBA IULIA. PREZENTA 
AUTORIZATIE NU SE REFERA SI LA 
RESTAURAREA ELEMENTELOR DIN 
PIATRA SE VA AUTORIZA DUPA 
AVIZAREA LA M.C.P.N.-SECTIUNEA 
COMPONENTE ARTISTICE A 
PRIECTULUI PT. RESTAURAREA 
ELEM. DIN PIATRA 

str. Mihai 
Viteazu, nr. 19 

ARHIEPISCO
PIA 
ROMANO-
CATOLICA 

20 460/ 
21.08.2012 

REPARATIE CURENTA LA 
INVELITOARE CLADIRE PALATUL 
PRINCIPILOR-ETAPA I, VAR. 
MINIMALA 

str. Mihai 
Viteazu, nr. 2 

Municipiul 
Alba Iulia 

21 512/ 
14.09.2012 

AMENAJARE SKATE PARC-
CETATEA ALBA CAROLINA, 
CONTRAGARDA BASTIONULUI 
SFANTA ELISABETA 

Santurile 
Cetatii, 
Bastionul Sf. 
Elisabeta 

Municipiul 
Alba Iulia 
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22 668/ 
13.11.2012 

MODIFICARE ACCES ZONA DE 
PROTOCOL - PALATUL EPISCOPAL-
CATEDRALA REINTREGIRII 
NEAMULUI 

str. Mihai 
Viteazu, nr. 16 

ARHIEPISCO
PIA 
ORTODOXA 
ROMANA 

23 339/ 
29.06.2012 

AMENJARE SPATIU EXPOZITIONAL 
SI CAFENEA LITERARA 

Aleea Sf. 
Eugeniu 

SC GLOW 
SRL 

24 128/ 
01.04.2013 

CENTRU DE INVATAMANT SI 
CERCETARE MULTIDISCIPLINARA 
.REABILITAREA CORPULUI *H*AL 
UNIVERSITATII 1 DECEMBRIE 1918.  

Alba Iulia, str. 
Mitr. Alex. 
Sterca Sulutiu, 
nr. 3 

Universitatea 
"1 Decembrie 
1918" Alba 
Iulia 

25 163/ 
22.04.2013 

RESTAURARE COMPONENTE 
ARTISTICE DIN PIATRA DE LA 
POARTA SUDICA "MAIESTAS 
DOMINI"- CATEDRALA ROMANO-
CATOLICA "SF.MIHAIL " ALBA IULIA ( 
PARTE A D.T.A.C. AFERENTA AC 
431/2012)  

str. Mihai 
Viteazu, nr. 19 

ARHIEPISCO
PIA 
ROMANO-
CATOLICA 

26 226/ 
24.05.2013 

AMENAJAREA UNUI SPATIU DE 
CREATIE , EXPUNERE si BISTRO . 
OBIECT.1 AMENAJARE SPATII 
EXTERIOARE SI SPATIU INTERIOR 
NR. 1 -de catre MUNICIPIUL ALBA -
IULIA . OBIECT.2 AMENAJARE 
SPATII INTERIOARE NR.2 si NR. 3 DE 
CATRE SC BREASLA SRL - conf. 
contract de inchiriere nr. 
32143/02.05.2012 -aprobat cu HCL 
57/28.02.2012 

str. Patriarh 
Miron Cristea 

Municipiul 
Alba Iulia - SC 
BREASLA 
SRL 

 

 
b. Autorizații de construire eliberate pentru imobile din zona studiată, în afara 

perimetrului cetății, perioada 2008-2013: 

 

Nr. 
crt. 

Nr. 
aut/data 
eliberarii 

Obiectul autorizației Adresa 
lucrare 

Beneficiar 

1 346/ 
07.07.2010 

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN 
CENTRALA TERMICA IN SEDIU 
FIRMA, Sc = Sd= 129,66 mp, Su = 
99,77 mp.  

Alba Iulia, 
Strada Apulum, 
nr. FN  
 

SC VALMAR 
AUTO SRL 

2 586/ 
23.07.2008 

Locuinta unifamiliala (P+M) str. Aurel Vlaicu, 
nr. 29, Alba Iulia 

Dumitrean 
Silvia Maria 

3 333/ 
02.07.2010 

Mansardare locuinta str. Aurel Vlaicu, 
nr. 27, Alba Iulia 

Marcu Cornel 
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4 65/ 
09.02.2012 

LOCUINTE COLECTIVE ( 10 
APARTAMENTE) SI SPATIU 
COMERCIAL (LA PARTER).  

Alba Iulia, 
Strada Aurel 
Vlaicu, nr. 35  
 

Brinzan 
Eugenia 

5 59/ 
30.01.2009 

Locuinta unifamiliala (P+M)SPATIU 
COMERCIAL ( magazin marfuri 
industriale ) SI BIROURI 
(S+P+1E+M)  
 

Alba Iulia, 
CALEA 
MOTILOR, nr. 
37  

S.C. 
ELECTRO 
BVL S.R.L  
 

6 14/ 
18.01.2010 

LOCUINTA FAMILIALA, Rh = P+ 1E  Alba Iulia, 
Strada Calea 
Motilor, nr. 17 B  

HENEGAR 
GHEORGHE 
si DOINA 
MARIOARA  

7 70/ 
05.02.2009 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN CASA 
DE LOCUIT IN SEDIU 
ADMINISTRATIV AL A.D.R. 
CENTRU  

Alba Iulia, 
Strada Decebal, 
nr. 12 

AGENTIA 
PENTRU 
DEZVOLTAR
E 
REGIONALA - 
CENTRU  

8 155/ 
25.03.2009 

REABILITARE SI EXTINDERE 
SEDIU AGENTIA DE DEZVOLTARE 
REGIONALA CENTRU  

Alba Iulia, 
Strada Decebal, 
nr. 12 

AGENTIA 
PENTRU 
DEZVOLTAR
E 
REGIONALA - 
CENTRU  

9 395/ 
03.08.2010 

EXTINDERE LOCUINTA FAMILIALA 
PRIN MANSARDARE GARAJ SI 
SCARA DE ACCES  

Alba Iulia, str. 
Gemina, nr. 2A 

SELESAN 
LEONTINA 
OTILIA  

10 288/ 
11.04.2008 

EXTINDERE LOCUINTA PE 
ORIZONTALA SI VERTICALA 
(S+P+E)  
  

Alba Iulia, b-dul 
Incoronarii, nr. 
34 

VOICULESCU 
FLOREA si 
ELISABETA 
MARGARETA  

11 596/ 
28.07.2008 

LOCUINTA UNIFAMILIALA , Rh = 
Dp+P+M  
 

Alba Iulia, b-dul 
Incoronarii, nr. 
34B 

OPRUTA 
PETRU si 
OPRUTA 
LUCRETIA  

12 618/ 
01.08.2008 

REPARATIE CAPITALA SI 
MANSARDARE CASA  

Alba Iulia, b-dul 
Incoronarii, nr. 
26 

HARCEAGA 
OCTAVIAN si 
HARCEAGA 
DOINA  

13 196/ 
13.05.2013 

SCHIMB DE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA ( APARTAMENT NR.1 ) 
IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA 
(BAR )   

Alba Iulia, str. 
Mihai Viteazu, 
nr. 8 

GRUNFELD 
VALENTIN 
RAFAEL SI 
GRUNFELD 
MIRELA 
MELANIA  
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14 257/ 
24.05.2011 

LOCUINTA UNIFAMILIALA ( Sp 
+P+M)  
 

Alba Iulia, str. 
Octavian Goga, 
nr. 34 

NEAG ALIN si 
NEAG 
CORNELIA 
MARIA  

15 362/ 
08.07.2011 
 

CONSTRUIRE MAGAZIE si PISCINA 
DESCOPERITA  

Alba Iulia, str. 
Octavian Goga, 
nr. 26 

S.C. NIK BAU 
S.R.L. Hapria 
prin Martin 
Nicolodi  

 

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.  

Amplasarea solicitărilor de autorizații de construire este ilustrată în Planșa 1.3.1. 
Certificatele de urbanism în vigoare și autorizațiile de construire eliberate în 

perioada 2008-2013. 
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Notă. 

ConŃinutul studiului este conform Metodologiei de elaborare şi conŃinutul cadru al documentaŃiilor 
de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin OMTCT nr. 526/20.10.2003. 
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1.4.1. ConŃinutul studiului istoric zonal, cf. OMTCT 526/2003 

A. PIESE SCRISE 
 
I. NOTĂ METODICĂ GENERALĂ 

1. Descrierea obiectivelor şi limitelor studiului 

2. Descrierea metodei şi direcŃiilor de cercetare 

3. EvidenŃierea surselor documentare, iconografice, cartografice ş.a. 

4. Prezentarea echipei de cercetare după specialitate 

5. Prezentarea critică a bibliografiei generale 

6. Prezentarea studiilor anterioare pe care se bazează cercetarea  

 
II. ANALIZA EVOLUłIEI ŞI CARACTERISTICILOR TERITORIULUI STUDIAT 

1. Analiza evoluŃiei teritoriului studiat: 

a. Istoricul teritoriului studiat în raport cu localitatea în care se situează 

b. EvoluŃia structurii etnice, a ocupaŃiilor populaŃiei, a caracterului funcŃional 

c. EvoluŃia reglementărilor edilitare şi urbanistice 

d. EvoluŃia tramei stradale şi a parcelarului 

e. EvoluŃia fondului construit 

f. Concluzii referitoare la evoluŃia teritoriului studiat  

2. Date istorice importante, evenimente istorice în teritoriul studiat 

3. PrezenŃe arheologice în teritoriul studiat 

4. Monumente istorice, valori de patrimoniu cultural de interes naŃional, situri arheologice în 
teritoriul studiat 

5. Analiza caracteristicilor Ńesutului urban  

a. Analiza tramei stradale: vechime, caracteristici (formă, dimensiuni, utilizări) 

b. Analiza parcelarului: vechime, caracteristici (formă, dimensiuni, utilizări) 

c. Analiza fondului construit (vechime, stil, decoraŃii, alcătuire constructivă) 

d. Analiza legăturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor, mod şi grad de ocupare a 
parcelelor, retrageri faŃă de aliniament, accese în clădiri ş.a.) 

e. Analiza caracteristicilor funcŃionale  

f. Concluzii referitoare la caracteristicile Ńesutului urban  

 
III. ZONE ŞI SUBZONE ISTORICE DE REFERINłĂ 

1. Prezentarea caracteristicilor zonelor istorice de referinŃă – definite prin PUG - de pe teritoriul 
studiat şi a prevederilor care se referă la acestea  

2. Definirea şi delimitarea subzonelor istorice de referinŃă, în funcŃie de modul de dezvoltare şi de 
caracteristicile Ńesutului urban  

3. Zonele şi subzonele istorice de referinŃă din teritoriul studiat 

a. Listarea zonelor istorice de referinŃă, după caracteristicile acestora 

b. Schemă cu evidenŃierea subzonelor istorice de referinŃă (limite, tipuri) 

4. Definirea tipului de protecŃie necesar fiecărei subzone, în funcŃie de caracteristicile acesteia 

5. Definirea modului şi gradului de dezvoltare posibil al fiecărei subzone 

Zonă istorică de referinŃă: 
Zonă din teritoriul administrativ care se defineşte şi delimitează prin studiul istoric general şi care prezintă caracteristici coerente 
din punct de vedere urbanistic, arhitectural şi istoric care vor fi preluate în modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul 
PUG+RLU. 
Subzonă istorică de referinŃă: 

Zonă din teritoriul administrativ care se defineşte şi delimitează prin studiul istoric zonal în cadrul unei zone istorice de 
referinŃă şi care prezintă caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectu-ral şi istoric care vor fi preluate în 
modul de dezvoltare viitor al teritoriului la nivelul PUZ+RLU. 
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IV. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT  

1. Identificarea construcŃiilor valoroase 

2. Identificarea amenajărilor valoroase 

3. Identificarea spaŃiilor şi perspectivelor valoroase 

4. Date semnificative referitoare la construcŃii şi amenajări 

5. Concluzii referitoare la elementele care necesită protecŃie şi la natura protecŃiei 

 
V. STABILIREA MODULUI DE CONSTRUIRE ÎN TERITORIUL STUDIAT 

1. Stabilirea elementelor protejate şi a metodelor de protecŃie ale acestora 

a. Descrierea metodei de selectare a elementelor protejate 

b. Caracteristici ale elementelor protejate şi stabilirea modului de protecŃie 

c. Elemente protejate, după tip, grad de protecŃie, intervenŃii permise  
Notă:  
Tipul elementelor protejate se referă la tramă stradală, parcelar şi fond construit, precum şi la funcŃiunile 
clădirilor şi utilizarea terenului, după caz: profile de străzi; plantaŃii şi alte amenajări a spaŃiilor publice; formă, 
dimensiuni ale parcelelor; mod şi grad de ocupare a parcelelor; construcŃii, părŃi de construcŃii, gabarite ale 
construcŃiilor, alcătuirea fronturilor către stradă ale clădirilor, ritmul golurilor; funcŃiuni istorice sau tradiŃionale, 
utilizări tradiŃionale ale terenului; suprafeŃe plantate ş.a. 

2. Elemente protejate din perimetrul PUZ 

a. Listare după tip,grad de protecŃie şi intervenŃii permise: 
a.1. Imobile protejate cu titlul de monumente istorice (inclusiv menŃionarea regimului 
de protecŃie special: VPCIN, MLPM) 
a.2. Imobile protejate prin apartenenŃa la zone de protecŃie ale m.i. 
a.3. Imobile protejate prin PUZ+R 
a.4. SpaŃii publice protejate (sau componente ale acestora: statui, plantaŃii) 
a.5. Alte elemente protejate (plantaŃii interioare, împrejmuiri, decoraŃii) 

b. Propuneri de includere a unor imobile în Lista monumentelor istorice 

c. Elemente de gestiune şi reglementare care decurg din SIZ (condiŃii generale care trebuie 
preluate în PUZ+RLU, obligativitatea elaborării de studii istorice prealabile 
construirii/desfiinŃării pentru anumite imobile; propuneri de punere în valoare a teritoriului 
pentru uzul administraŃiei publice locale) 

3. Analiza potenŃialului de dezvoltare a fiecărei subzone (creşteri posibile ale gradului de 
ocupare a parcelelor şi modul în care se poate obŃine, îmbunătăŃirea fondului construit) 

4. Stabilirea modului de construire permis în teritoriul studiat pentru toate imobilele, în funcŃie 
de obiectivele de punere în valoare a elementelor protejate şi de obiectivele de dezvoltare 
ale teritoriului 
ObservaŃii: 
Studiul istoric zonal se realizează prealabil PUZ+RLU şi este obligatoriu în următoarele cazuri: 
(1) In cazul unui PUZ+RLU realizat în UATB în care sunt definite şi delimitate zonele construite protejate: 
(a) pentru definirea modului de construire într-una sau mai multe zone construite protejate; 
(b) pentru definirea şi delimitarea zonelor de protecŃie ale monumentelor istorice care nu sunt conŃinute în zonele construite 
protejate; 
(c) pentru orice teritoriu conŃinut în zonele protejate construite sau zonele de protecŃie ale unui monument istoric exterior 
acestora, precum şi pentru stabilirea modului de construire în aceste zone; 
(d) pentru orice teritoriu pentru care PUG+RLU aprobat o cere.  
(2) In cazul unui PUZ+RLU realizat în UATB în care nu sunt definite şi delimitate zonele construite protejate: 
(a) pentru definirea şi delimitarea zonelor de protecŃie ale monumentelor istorice precum şi pentru stabilirea modului de 
construire în aceste zone; 
(b) pentru cazurile în care PUZ+RLU necesită aviz al MCC şi/sau MLPTL, conform legii; 
(d) pentru orice teritoriu pentru care PUG+RLU aprobat o cere. 
(c) pentru cazurile în care administraŃia publică locală consideră necesar (zone centrale, zone cu un anumit specific, zone cu 
calităŃi urbanistice deosebite). 
 
In alte cazuri decât cele enunŃate la pct. (1) şi (2), problema istorică la nivelul PUZ+RLU va fi tratată conform exigenŃelor 
Ghidului de elaborare a documentaŃiilor de urbanism de tip PUG, PUZ, aprobat prin OMLPTL. 
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B. PIESE DESENATE ŞI ANEXE 
 
I. Planuri istorice: 

1. HărŃi şi reprezentări iconografice ale localităŃii 
2. Planurile succesive ale teritoriului studiat la scări comparabile, inclusiv cel actual, cu 

precizarea autorului, sursei şi a scării de redactare 
 
II. Planuri de lucru: 

1. EvoluŃia tramei stradale şi a parcelarului 
2. EvoluŃia fondului construit 
3. Caracteristicile tramei stradale şi a parcelarului 
4. Caracteristicile fondultui construit 
5. Planuri pe criterii de definire/delimitare a subzonelor istorice de referinŃă 
6. Planuri pe criterii de stabilire a elementelor protejate 
 
III. Planuri operaŃionale: 

1. Plan cu evidenŃierea zonelor şi subzonelor istorice de referinŃă 

2. Plan cu evidenŃierea siturilor arheologice cunoscute, cercetate, reperate, presupuse 

3. Plan cu evidenŃierea imobilelor protejate pe liste, categorii şi categorii valorice 

4. Plan cu evidenŃierea zonelor care necesită cercetare arheologică prealabilă construirii 
5. Plan cu evidenŃierea imobilelor protejate după categoriile de intervenŃii permise 

6. Plan cu evidenŃierea potenŃialului de dezvoltare a teritoriului după gradul de dezvoltare şimodul 
de construire permise 

7. Plan cu evidenŃierea zonelor din teritoriul studiat care necesită PUZ+RLU pentru 
definirea modului de construire (în cazul teritoriilor de mari dimensiuni) 

 
IV. ANEXE: 

1. Fişe documentare: documente istorice semnificative; acte administrative, printre care 
regulamente anterioare, autorizaŃii de construire ş.a.; fotografii şi alte surse iconografice; 
alte elemente de interes istoric; extrase ale studiilor şi cercetărilor realizate anterior 

2. Fişe de evaluare ale construcŃiilor şi amenajărilor 
3. Fişe ale zonelor şi subzonelor istorice de referinŃă, care vor cuprinde: 

a. Descrierea precisă a limitelor 
b. Principale caracteristici 
c. Elemente care trebuie preluate în PUZ+RLU (funcŃiuni dominante, utilizări ale 
terenului, tramă stradală, formă şi dimensiuni ale parcelelor, mod, grad de ocupare a 
terenului, regim de înălŃime, regim de construire) şi descrierea modului de preluare a 
acestor elemente.  

4. Fişele elementelor protejate, care vor cuprinde: 
a. Descrierea precisă a imobilelor (adresă, referinŃe cadastrale, plan, fotografii) 
b. Datarea componentelor, informaŃii istorice semnificative  
c. Principale caracteristici morfologice 
d. Regimul juridic de protecŃie 
b. Descrierea precisă a elementelor protejate (clădiri, corpuri de clădiri, alte elemente) 
d. Utilizări permise, permise cu condiŃionări, interzise 
e. IntervenŃii permise, permise cu condiŃionări, interzise 
f. CondiŃii speciale de construire/desfiinŃare 
Fişele spaŃiilor publice şi a celorlalte elemente protejate se vor realiza similar 

5. Lista imobilelor clasate în diferitele liste şi corelarea dintre acestea (Lista monumentelor 
istorice, Lista valorilor de patrimoniu cultural de interes naŃional anexată Legii 5/2000, 
anexa II, Lista monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial din 
România, Lista siturilor arheologice de interes arheologic prioritar, Lista imobilelor cu 
valoare locală de patrimoniu construit identificate prin SIG/SIZ).  
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1.4.2. Adecvarea conŃinutului studiului la exigenŃele OMTCT 526/2003 

Conform Ofertei tehnice, studiul istoric zonal este cuprins în mai multe capitole, 
astfel:  

1.4. Studiul istoric zonal  

1.5. Studiul valorilor istorice, arhitecturale, urbanistice ale centrului istoric Cetatea Alba Iulia 

1.6. Evaluarea construcŃiilor şi a amenajărilor - valorile de patrimoniu cultural 

1.7. Studiul peisagistic 

1.8. Stabilirea şi delimitarea zonei construite protejate “Cetatea Alba Iulia” 

 

CorespondenŃa cu secŃiunile solicitate prin OMTCT 526/2003 este următoarea:  

I. Notă metodică generală 1.4 

II. Analiza evoluŃiei şi caracteristicilor teritoriului studiat 1.4, 1.5 

III. Zone şi subzone istorice de referinŃă 1.8 

Iv. Identificarea valorilor de patrimoniu construit  1.5, 1.6, 1.7 

V. Stabilirea modului de construire în teritoriul studiat 2.1, 2.2 
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1.4.3.  Studiu istoric zonal 

1.4.3.1. Notă metodică generală 

1. Descrierea obiectivelor şi limitelor studiului 

Teritoriul studiat se găseşte în centrul municipiului Alba Iulia, fiind delimitat 
preliminar prin Caietul de sarcini şi Propunerea tehnică astfel: 
� La Est – Str. N. Bălcescu, Str. Decebal, Str. Octavian Goga; 
� La Nord – Calea MoŃilor, Bd. Horea; 
� La Vest – Bd. Horea, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Încoronării; 
� La Sud – Bd. Încoronării. 

Zona coincide cu monumentul istoric Situl urban „Cetatea Alba Iulia”, înscris în 
Lista Monumentelor Istorice 2010, cod AB-II-s-A-00091 şi este generat de 
fortificaŃia complexă construită în prima jumătate a sec. XVIII, cetate tip Vauban cu 
7 bastioane. În LMI 2010, cod AB-II-a-a-00088, este înscris sub denumirea 
«Ansamblul fortificaŃiei „Cetatea Alba Carolina”, cu toate componentele: ziduri, 
bastioane, porŃi, curtine, raveline, contragărzi, terase, bastioane, şanŃuri interioare şi 
exterioare, contraescarpe». 

Situl înscris în LMI are o suprafaŃă de 106,37 ha (faŃă de un total al teritoriului 
intravilan al mun. Alba Iulia de 2396,8 ha şi al teritoriului administrativ de 102,46 
kmp la nivelul anului 20111).  

Delimitarea a fost revizuită şi amendată prin studiile de fundamentare. Astfel, s-a 
optat pentru o extindere locală a acesteia, în zona de Est, prin includerea unor arii 
pe care o serie de documentaŃii de urbanism aprobate sau avizate le consideră ca 
având o legătură strânsă (funcŃională, de imagine şi patrimonială) cu zona 
delimitată iniŃial. Aceste modificări sunt detaliate în Studiul 1.8. Stabilirea şi 
delimitarea zonei construite protejate “Cetatea Alba Iulia”. 

Zona astfel delimitată are o suprafaŃă de 116,11 ha şi următoarele limite: 
� La Est – Str. Decebal (front V integral, front E între Str. Bucovinei şi Str. 

Octavian Goga); Str. Octavian Goga (integral, fronturi de E şi V), până la Str. 
Dimitrie Cantemir; 

� La Nord – Calea MoŃilor  (front S integral, front N între numerele 20 şi 60, 
inclusiv); 

� La Vest – Bd. 1 Decembrie 1918 (front E, până la Bd. Transilvaniei); Bd. 
Horea (front E). 

� La Sud –Bd. Încoronării (front N, între Str. Take Ionescu şi Str. G. Pop de 
Băseşti) 

Vezi Planşa 1.4.1: Regimul juridic de protecŃie şi Figura 1. 

                                                        
1  Plan urbanistic general și amenajarea teritoriului administrativ al mun. Alba Iulia, reactualizare, Birou de proiectarea 

Străjan SRL, 2012, Memoriu de sinteză, p. 8. 
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2. Descrierea metodei şi direcŃiilor de cercetare 

Specificul lucrării constă în combinaŃia dintre elaborarea unui PUZ pentru o Zonă 
Centrală de oraş şi elaborarea unui studiu istoric pentu monumente istorice de 
mare valoare şi amploare. Ca urmare, elaborarea PUZ se va face în conformitate 
cu legislaŃia în vigoare şi, în special, cu: (i) Ghidul privind metodologia de 
elaborare şi continutul-cadru al PUZ, aprobat prin OMPLAT nr. 176/N/ 
16.08.2000; (ii) Metodologia de elaborare şi conŃinutul cadru al documentaŃiilor de 
urbanism pentru zone construite protejate (PUZ), aprobată prin OMTCT nr. 
526/20.10.2003. 

 

3. EvidenŃierea surselor documentare, iconografice, cartografice ş.a. 

Sursele documentare sunt prezentate în text, cazul oraşului Alba Iulia fiind unul 
fericit, graŃie numeroaselor cercetări publicate în toate domeniile de interes. 
 

4. Prezentarea echipei de cercetare după specialitate 

Echipa de cercetare a cuprins istorici şi arheologi, arhitecŃi şi urbanişti, cu toŃii 
specializaŃi în probleme de cercetare a zonelor istorice, cu experienŃă în 
planificare şi reglementare. Lista acestora este prezentată la începutul studiului. 
 

5. Prezentarea bibliografiei generale 

� Anghel, Gheorghe, Alba Iulia, București: Ed. Sport-Turism, 1987 
� Anghel, Gheorghe, Măhăra, Gheorghe, Anghel, Emilia, Alba, ghid turistic al 

județului, București: Ed. Sport-Turism, 1982 
� Arion, George, Date noi referitoare la prima catedrală catolică de la Alba Iulia, 

în Studii şi cercetări de istoria artei, seria Artă plastică, 14, 2(1967), pp. 155-
159. 

� Băldescu, Irina, Transilvania medievală. Topografie și norme juridice ale 
cetăților Sibiu, Bistrița, Brașov, Cluj, București: Ed. Simetria, 2012 

� Berciu, I., Anghel, Gh., Alba Iulia, mic îndreptar turistic, București, Ed. 
Meridiane, 1965. 

� Berciu, Ion, Cetatea dacică de la Piatra Craivii, în: Macrea, M., Floca, Oct., 
Lupu, N., Berciu, I., în: Cetăți dacice în sudul Transilvaniei, București: Ed. 
Meridiane, 1966, pp. 45-57. 

� Birdaș, Emilian, Alba Iulia, oraș bicentenar, Alba Iulia: Ed. Episcopiei 
Ortodoxe de Alba Iulia, 1978 

� Boldineț, Vasile, „Urbanism” și arheologie la Alba Iulia, în „Lucrările 
seminarului național Zone istorice urbane, delimitare, gestiune, politici de 
revitalizare”, Alba Iulia: CJ Alba, 1993, pp. 14-18 

� Crișan, Ion Horațiu, Itinerare arheologice transilvănene, București: Ed. Sport-
Turism, 1982 

� Fleșer, Gheorghe, Alba Iulia, o istorie urbană ilustrată, Ghimbav: Ed. Haco 
International, 2009 

� Giurescu, Dinu C., coord., Istoria României în date, ed. a II-a revăzută și 
adăugită, București: Ed. Enciclopedică, 2010 
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� Goronea, Toma, FortificaŃia bastionară de tip Vauban de la Alba Iulia (prima 
jumătate a secolului al XVII-lea), Alba Iulia, 2007. 

� Harda, Doina, Harda, Ștefan, Delimitarea centrelor și zonelor istorice în jud. 
Alba, în „Lucrările seminarului național Zone istorice urbane, delimitare, 
gestiune, politici de revitalizare”, Alba Iulia: CJ Alba, 1993, pp. 37-46 

� Idem, Codex Burgundus, Bucureşti, 1975 
� Kinder, Hermann, Hilgemann, Werner, Atlas de istorie mondială, 2 vol., 

București, Ed. Enciclopedia RAO, 2001-2002 
� Lăncrănjan-Franchini, Gheorghe, Revitalizarea zonei cetății Vauban Alba 

Iulia, în „Lucrările seminarului național Zone istorice urbane, delimitare, 
gestiune, politici de revitalizare”, Alba Iulia: CJ Alba, 1993, pp. 26-36, fig. 1, 
10, A1-A4 

� Lupaș-Vlasiu, Marina, Aspecte din istoria Transilvaniei, București: România 
Press, 2001 (ed. I – Sibiu, 1995) 

� Marcus, Rică, Parcuri și grădini în Romînia, București: Ed. Tehnică, 1958 
� Meteș, Ștefan, Mănăstirile românești din Transilvania și Ungaria, Seria 

didactică, Sibiu: Tiparul Tipografiei Arhidiocezane, 1936 
� Mocean, Ioan, Cenar, Ioan, coord., Alba, monografie, colecția „Județele 

Patriei”, București: Ed. Sport-Turism, 1980 
� Moga, Vasile, De la Apulum la Alba Iulia, Castrul roman de la Apulum, Cluj: 

Casa Cărții de Știință, 1998 
� Moga, Vasile, Fortificația romană și cele două centre urbane Apulum, în 

„Lucrările seminarului național Zone istorice urbane, delimitare, gestiune, 
politici de revitalizare”, Alba Iulia: CJ Alba, 1993, pp. 7-13 

� Moldovan, Silvestru, Togan, Nicolae, Dicționarul numirilor de localități cu 
poporațiune română din Ungaria, ediție îngrijită, actualizată, studiu 
introductiv, note: Nicolae Rauș, București: Ed. Scripta, 2008 (ed. I – Sibiu, 
1909) 

� Morariu, T., Bogdan, Ocavia, Maier, A., Județul Alba, Academia Română, 
Institutul de Geografie, colecția „Județele Patriei”, București: Ed. Academiei 
RSR, 1980 

� Mureșan, Ion, Ardealul, București: Ed. „Cartea Românească”, f.an. [1925?] 
� Nicolae, Eugen, articolul „Apulum (azi Alba Iulia, jud. Alba)”, în: Preda, 

Constantin, coord., Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol. 
I, București: Ed. Enciclopedică, 1994, pp. 82-84 

� Popa, Al., Berciu, I., Cetatea Alba Iulia, colecția „Monumentele Patriei 
Noastre”, București: Ed. Meridiane, 1962 

� Preda, Constantin, articolul „Apuli”, în: Preda, Constantin, coord., 
Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol. I, București: Ed. 
Enciclopedică, 1994, p. 82 

� Preda, Constantin, articolul „Piatra Craivii”, în: Preda, Constantin, coord., 
Enciclopedia arheologiei și istoriei vechi a României, vol. III, București: Ed. 
Enciclopedică, 2000, p. 312 

� Rusu, Adrian Andrei, Alba Iulia between Bishopric See and the Capital of the 
Principality of Transylvania, Alba Iulia, 2010 
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� Rusu, Adrian Andrei, Alba Iulia, între fondarea eparhiei și capitala 
Principatului Transilvaniei, Ghimbav: Ed. Haco International, 2009 

� Rusu, Adrian Andrei, Castelarea Carpatica, Cluj-Napoca, 2005. 
� Sebestyen, Gheorghe, dr.arh., Aspecte sociale ale revitalizării vechilor centre 

de orașe, în „Lucrările seminarului național Zone istorice urbane, delimitare, 
gestiune, politici de revitalizare”, Alba Iulia: CJ Alba, 1993, pp. 89-92  

� Sebestyen, Gheorghe, O pagină din istoria arhitecturii României. Renaşterea, 
Bucureşti, 1987. 

� Sebestyen, Gheorghe, O pagină din istoria arhitecturii României. Renașterea, 
colecția „Arhitectura de-a lungul veacurilor”, București, Ed. Tehnică, 1987 

� Simonescu, Dan, Codex Aureus, Bucureşti, 1972 
� Suciu, Coriolan, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. I, 

București: Ed. Academiei RSR, 1977 
� Theodorescu, Răzvan, Alba Iulia, în Enciclopedia dell’ArteMedievale, Trecani, 

1991. 
� Theodorescu, Răzvan, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), 

Bucureşti, 1976. 
� Țiplic, Ioan Marian, Fortificațiile medievale timpurii din Transilvania (secolele 

al X-lea – al XII-lea), colecția Academica, nr. 32, Iași: Institutul European, 
2007. 

� łiplic, Ioan Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu 
(secolele X-XIV), Bucureşti, 2006. 

� Vătăşianu, Virgil, Istoria artei feudale în łările române, vol. I, Bucureşti, 1959. 
 

Alte surse bibliografice sunt prezentate în text. Sursele reprezentând studii 
aferente unor documentații de urbanism sunt prezentate și comentate în studiile 
1.1. și 1.2. 
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6. Prezentarea studiilor anterioare pe care se bazează cercetarea  

Principalele studii şi documentaŃii realizate pentru teritoriul studiat sunt 
următoarele: 

6.a. DocumentaŃii de urbanism 
SC Proiect Alba SA, Planul urbanistic general al Municipiului Alba Iulia, 1995, 
aprobat cu HCL nr. 50/1996. PUG aprobat în anul 1996 reprezintă, în acest 
moment, o documentaŃie depăşită din punctele de vedere ale legislaŃiei şi realităŃii 
urbanistice. PUG 1996 reglementează, pentru zona studiată, zone funcŃionale în 
acord cu situaŃia existentă şi cu practica din acel moment: 
� zonă verde pentru ansamblul şanŃurilor şi fortificaŃiilor, precum şi pentru 

parcurile şi scuarurile amenajate 
� zonă cu destinaŃie specială pentru terenurile aflate în administrarea 

Ministerului Apărării NaŃionale 
� zonă de instituŃii şi servicii pentru cea mai mare parte a construcŃiilor din 

interiorul cetăŃii 
� zonă de locuit pentru ariile rezidenŃiale din interiorul şi exteriorul cetăŃii 
� local, alte tipuri de funcŃiuni (ocrotirea sănătăŃii, agrement şi sport etc). 

Birou de proiectarea Străjan SRL, Plan urbanistic general şi amenajarea 
teritoriului administrativ al municipiului Alba Iulia, reactualizare, în proces de 
avizare. Varianta care ne-a fost pusă la dispoziŃie nuanŃează încadrarea 
funcŃională a zonelor învecinate cetăŃii (în funcŃie de destinaŃie, utilizare 
funcŃională şi regim de protecŃie), diferenŃiere ce se reflectă şi la nivelul 
propunerilor şi reglementărilor. Cetatea propriu zisă (zona interioară şi fortificaŃiile 
complexe) sunt încadrate în două UTR (CP1 şi CP2), cu prevederi de regulament 
specifice, stabilindu-se următoarele zone care au denumiri în neconcordanŃă cu 
legislaŃia în vigoare: 
� Zona de protecŃie a sitului (care, de fapt, reprezintă situl înscris în LMI) 
� Zone protejată (care, de fapt, reprezintă o zonă de protecŃie a sitului) 

Zone şi subzone funcŃionale: 
� CP 1 - Subzona centrală protejată suprapusă peste situl urban şi 

arheologic protejat de valoare naŃională cuprinzând Cetatea Alba Iulia  
� CP2 - Subzona centrală protejată a fortificaŃiilor, acoperite cu vegetaŃie, 

din jurul nucleului urban istoric 
� CP3 - Subzona centrală protejată de valoare  locală, adiacentă pe latura 

de est a CetăŃii, formata din  clădiri cu puŃine niveluri (P-P+1) din perioada 
interbelică 

� L3P - Subzona locuinŃelor individuale cu P, P+1 niveluri în regim de 
construire înşiruit de tip ardelenesc, înşiruit, cuplat şi izolat situate în arii 
protejate 

� MA2 - Subzona mixtă situată în afara zonei protejate cu regim de 
construire continuu, discontinuu sau punctual şi înălŃimi maxime de P+4-5 
niveluri 

� DA - Subzona instituŃiilor, serviciilor şi echipamentelor publice dispersate 
în afara zonei protejate 

� DP - Subzona instituŃiilor, serviciilor şi echipamentelor publice dispersate 
în zone protejate 

� V1 - SpaŃii plantate publice cu acces nelimitat 
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SC Proiect Alba SA (Arh. Cătălina Preda, şef de proiect; arh. Doina Harda, 
director general), ,,Aplicarea metodologiei de elaborare şi conŃinut-cadru al 
documentaŃiilor de urbanism pentru zone construite protejate – studiu de 
caz: PUZ Cetatea Alba Iulia, beneficiar: Ministerul Transporturilor, 
ConstrucŃiilor şi Turismului (MTCT), 2005.  

PUZ Cetatea Alba Iulia a fost elaborat în două etape: 
� Etapa I. Analiza stadiului actual al dezvoltării urbane a zonei studiate 
� Etapa a II-a. Propuneri de dezvoltare urbană, regulament local de urbanism’;  

PUZ Cetatea Alba Iulia nu a fost aprobat, însă în etapa I a fost realizat studiul: 
“Alba Iulia. FortificaŃia bastionară de tip Vauban - Studiu istoric - Studiu evaluator 
asupra potenŃialului arheologic şi istoric”.  
 
La nivel zonal şi judeŃean, au fost elaborate următoarele documentaŃii, mai puŃin 
relevante pentru teritoriul studiat: 
� UAUIM/CCPEC, Plan de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) Zona 

interurbană Sebeş - Alba Iulia – Teiuş, 2007; 
� SC Proiect Alba SA, Plan de amenajare a teritoriului judeŃean Alba, 2009. 
 

6.b. Strategii şi proiecte de dezvoltare 
Municipiul Alba Iulia şi zona studiată prin prezentul PUZ au făcut, de-a lungul ultimilor 
10 ani, obiectul mai multor documentaŃii ce au cuprins componente de planificare 
strategică. Eficacitatea acestora (măsura în care ele au produs efecte) este vizibilă în 
oraş, fără a se putea stabili o ierarhie între documentaŃii. Simpla lor existenŃă este 
relevantă pentru interesul şi resursele de care a beneficiat oraşul din partea 
administraŃiei publice locale, judeŃene şi centrale. Prezentarea detaliată a acestora s-a 
realizat în Studiul 1.2. 

RelevanŃa pentru studiul istoric apare în măsura în care, pe baza acestora, au fost 
accesate fonduri şi direcŃionate investiŃii în teritoriul studiat.. 

� Documente strategice referitoare la municipiu sau la mai multe UAT (în 
ordine cronologică): 
� FundaŃia NaŃională a Tinerilor Manageri şi VMB Partners, Strategia de 

dezvoltare economică, socială şi urbană în contextul dezvoltării durabile 
a municipiului Alba Iulia, 2005; strategia urmăreşte asigurarea unei 
calităŃi optime de viaŃă, competitivitate în atragerea de investiŃii, bună 
guvernare şi un management performant, solvabilitate în accesarea de 
fonduri pentru dezvoltare; 

� Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia 2009-2015, 
2010 (experŃi independenŃi); 

� VMB Partners, Halcrow România, Strategia de dezvoltare durabilă a 
AsociaŃiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), după 2010; 
ADI cuprinde mai multe unităŃi administrativ teritoriale: judeŃul Alba, două 
municipii (Alba Iulia şi Sebeş), un oraş (Teiuş) şi opt comune (Berghin, 
Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Meteş, Sântimbru şi VinŃu de Jos) şi 
urmăreşte crearea unui „pol regional şi naŃional al dezvoltării competitive 
şi sustenabile, bazate pe tradiŃie, performanŃă şi inovare, într-un cadru 
în care valorile culturale, spiritualitatea şi natura se află intr-o relaŃie 
unică”; 
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� Documente strategice referitoare la cetate sau la valori istorice ale 
municipiului (în ordine cronologică): 
� SC Proiect Alba SA, Milenium – Alba Iulia – Centrul istoric, Studiu pentru 

reabilitare şi reparaŃii în vederea integrării centrului istoric Alba Iulia în 
traseul cultural şi artistic european, 1999; 

� IHS România, Managementul operaŃiunilor de reconversie funcŃională a 
zonelor construite protejate, Studiul Pilot Alba Iulia, beneficiar: Ministerul 
Transporturilor, ConstrucŃiilor şi Turismului, 2002 

� SC Proiect Alba SA, SC Urbe 2000 SRL, Reconversia funcŃională a zonelor 
protejate - studiu pilot pentru Cetatea Alba Iulia, 2003  

� Universitatea „1 Decembrie 1918”, Planul de marketing al CetăŃii istorice 
Alba Iulia, 2009; 

 

 

Figura 1. Situl urban Alba Iulia (MI), monumentele istorice, limitele teritoriului studiat 
şi delimitări realizate prin documentaŃiile de urbanism anterioare (Quattro Design, 
urb. Alina Marinescu, 2013). 
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1.4.3.2. Analiza evoluŃiei şi caracteristicilor teritoriului studiat 

1.  Analiza evoluŃiei teritoriului studiat 

1.a. Istoricul teritoriului studiat în raport cu localitatea în care se situează 
În anexă este prezentat in extenso studiul dr. Sergiu Iosipescu şî dr. Raluca 
Iosipescu, intitulat „Alba Iulia. EvoluŃia cronologică a sitului şi a patrimoniului 
construit”, realizat în cadrul cercetării de faŃă. În capitolele următoare sunt 
sintetizate rezultatele studiului şi, după caz, completate cu contribuŃiile altor autori. 

1.a.1. GeneralităŃi 
Teritoriul studiat este generat de fortificaŃia complexă construită în prima jumătate 
a sec. XVIII, cetate tip Vauban cu 7 bastioane. Această fortificaŃie se suprapune 
peste aşezările epocilor anterioare (castrele romane, aşezarea medievală 
fortificată, cetatea bastionară începută în sec. XVI). Construirea cetăŃii Vauban, 
începută cu 1713, a presupus înglobarea parŃială a cetăŃii bastionare care – la 
rândul ei – este tributară structurilor construite antice şi medievale.  

Este de menŃionat că locuirea medievală a depăşit perimetrul cetăŃii, 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 situaŃii istorice excepŃionale, în teritoriul cetăŃii există un 
număr mare de monumente istorice: situri arheologice din epoca romană, cimitire 
şi construcŃii medievale, construcŃii din secolele XVIII, XIX şi XX. 

 
1.a.2. Etapele de construire în teritoriul cetăŃii2 
La Alba Iulia, pe platoul de deasupra oraşului, s-au succedat următoarele 
fortificaŃii: 
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- ) 

Vezi Planşa 1.4.3: EvoluŃia cetăŃii. 

                                                        
2  S. Iosipescu, R. Iosipescu, Alba Iulia. EvoluŃia cronologică a sitului şi a patrimoniului construit, Anexa 1. 
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100 î.Hr. – 106 d. Hr. 

Perioada clasică a civilizaŃiei dacice 
 

106 d. Hr. – 271 d. Hr. 

Stăpânirea romană în Dacia 
� Alba Iulia (Apula, Apulum) este capitala provinciei Dacia Superior, 

ulterior Dacia Apulensis şi reşedinŃa Legiunii XIII Germanica 

Apulum se numără între principalele centre ale stăpânirii romane în Dacia, 
succesoare, onomastic, aşezării dacice Apoulon3. 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 administraŃiei 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 construcŃie 
rectangulară cu latura de peste 400 de metri, cu turnuri pe curtine şi la colŃuri, cu 
porŃi 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 administraŃia romană, castrul, ca şi aşezarea, 
rămân abandonate pentru şapte secole, mărimea fortificaŃiei descurajând 
refacerea ei de micile comunităŃi rurale vecine, mai ales că, potrivit opiniei lui 
A.A.Rusu, zidurile nu erau suficient de înalte spre a permite o apărare eficientă4. 
Opinia este însă contrazisă de descrierea cronicilor timpurii ungare despre 
însemnătatea şi înălŃimea zidurilor antice aflate de migratorii maghiari la venirea 
lor5. 

În a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate a celui de-al IX-lea fortificaŃia se 
afirmă ca un centru de putere6, în condiŃiile însă a unor structuri înconjurătoare 
mai puŃin consistente. Pe baza unora dintre descoperirile arheologice, s-a putut 
vorbi de o prezenŃă bulgară, cu unele materiale occidentale (france), socotindu-se 
chiar că de la primul Ńarat bulgar ar proveni poate şi numele Bălgrad7. 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 administraŃia 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)8, unul dintre conducătorii maghiar intraŃi în 
Transilvania şi stabiliŃi în vechiul Apulum, este întreruptă de cucerirea de către 
Regatul Ungariei sub Ştefan cel Sfânt (997-1038). 
                                                        
3  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) 

4  Adrian Andrei Rusu, Alba Iulia between Bishopric See and the Capital of the Principalitz of Transylvania, 
Alba Iulia, 2010, pp. 11-12. 

55  Albinus Gombos, Catalogus Fontium, vol. III, 2589-2590. 
6  Kurt Horedt, Voievodatul de la Bălgrad-Alba Iulia, în SCIVA, 5, 3-4, 1854, pp. 486-494. 
7  Ibdem.  
8  Kedrenos, Historiarum compendium, în FHDR, III. 
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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 colŃul 
sud-vestic unde se aflau lăcaşurile de cult. MenŃionarea la 1206 a unui  „castrum 
Albense” („cetatea Alba Iuliei”)9 şi la 1349 a acelui ”castrum ecclesie” 10 („cetatea 
bisericii”) infirmă aserŃiunile lui Andrei Adrian Rusu privitoare la inexistenŃa cetăŃii 
medievale.  

Oraşul numit Alb, după zidurile romane, fortificaŃia fiind caracterizată de A.A.Rusu 
drept „moat fortification” sau „Burgwälle”11. ”Moat fortification” desemnează în 
terminologia construcŃiilor medievale militare acel element de fortificare 
reprezentat de şanŃ, 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 construcŃii interioare din lemn, înconjurate de palisade şi, 
eventual de şanŃuri. Pe lângă faptul că cele două tipuri de fortificaŃii nu sunt 
similare, cetatea Alba Iulia nu poate fi asimilată uneia înconjurată de şanŃuri cu 
apă. Cetatea medievală este de fapt o adaptare a castrului roman la noile condiŃii 
ale epocii12.  

Cetatea medievală preia zidurile antice, neexistând în evul mediu cetăŃi pe acest 
plan şi de asemena mărime13, fapt evidenŃiat de preluarea în fundaŃiile palatului 
episcopal, ulterior princiar, a unei părŃi din zidul sudic al castrului roman, de turnul 
porŃii principalis dextra, de săpăturile arheologice la zidul nordic al palatului Apor, 
clădit pe cel al castrului14. Iobagi ai cetăŃii (castrenses) au casele pe versantul 
estic al platoului, sub zidul roman ruinat, locuinŃele lor întrebuinŃând pietre 
romane, având un bogat inventar ceramic, bijuterii şi monede.  

ReşedinŃă a Episcopiei catolice a Transilvaniei [în secolul al XII-lea], aşezarea are 
rangul de civitas. În 1201, este menŃionat 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 parŃial distrusă de invazia mongolă]. [După 1278], episcopii 
Transilvaniei purced la o acŃiune de fortificare cu turnuri şi incintă a aşezării.  

                                                        
9  DIR.C., veac XI,XII,XIII, vol. I, p. 267. 
10  Ibidem, veac XIV, vol. II, p. 514. 
11  A.A.Rusu, op. cit., p. 12. 
12  Cf. Dan Anghel, op. cit., pp.175-180. 
13 Mircea Rusu, 1979, V. Moga, 1993, pp. 209-221. 
14  V. Moga,  în Apulum, XXVI-XXXI; o privire de ansamblu a problemei la Sebestyen, 1973, pp. 224-245. 
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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 ocupaŃiei imperiale Habsburgice, generalul guvernator al Transilvaniei, 
generalul Castaldo dispune transformarea cetăŃii medievale într-una bastionară. 
În fapt au fost construite în fiecare dintre cele patru colŃuri 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 reşedinŃa 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 arhitecŃii italieni Giovanni Landi, Agostino Lerena şi mai cu 
seamă Giacomo Resti15. Dieta Transilvaniei aprobă ridicarea a patru bastioane. 
Distrugerea cetăŃii 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 reşedinŃa la Sibiu 
� Marele Principat al Transilvaniei 
� 1713-1736 – contruirea CetăŃii 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 fortificaŃii.  

Consiliul aulic de război de la Viena decide construirea la Alba Iulia a unei 
fortificaŃii de mari proporŃii 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 
fortificaŃii16. 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 Clujul17, precum şi a unor cetăŃi otomane din teatrul de operaŃii militare 
de la Dunăre. 
 

                                                        
15  Kovacs, 1993, 26-28. 
16  Dragomir, 1939, 496; Anghel, 1975, 245-271.  
17  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.  
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Demolarea construcŃiilor declarate netrebuincioase noii fortificaŃii [s-a petrecut 
între 1713-1715]; proprietarii au fost despăgubiŃi şi au primit loturi în zona 
mlăştinoasă de la est de cetate (Oraşul de Jos). Între construcŃiile 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 cetăŃi întocmit de Giovanni Morando Visconti unde este 
desenată fortificaŃia existentă anterior. Decizia construirii cetăŃii moderne a Alba 
Iuliei a fost făcută sub semnul crizei relaŃiilor cu Imperiul otoman care a pregătit şi 
declanşat în anul următor războiul cu Republica VeneŃia (1715) soldat cu 
recucerirea turcească a Peloponezului (Moreea).  

Punerea pietrei de temelie la bastionul Împăratul Carol a cetăŃii Alba Carolina 
(Carlsburg) [1715 noiembrie 4], la care iau parte autorităŃile militare şi civile ale 
principatului şi oraşului – generalul Steinville, Sigismund Kornis, guvernatorul 
Transilvaniei, locotenet-colonelul inginer Giovanni Morando Visconti [se face în 
prezenŃa unui] sobor de preoŃi români în frunte cu mitropolitul unit, greco-catolic al 
Ardealului18. Piatra fundamentală a cetăŃii pusă acum marchează schimbarea 
numelui oraşului şi fortificaŃiei Alba Carolina, Carlsburg. 

Marea fortificaŃie construită după 1715, realizată după sistemul Vauban, şi 
perfecŃionată ulterior, este o fortificatie stelară şi nu una bastionară. 

După moartea inginerului Visconti, supravegherea lucrărilor este încredinŃată 
locotenent-colonelului Johann Konrad von Weiss, care în anii 1736-1738 
alcătuieşte şi încearcă să promoveze un proiect cu anexe de dezvoltare a 
fortificaŃilor Albei Iulia19. În aceeaşi ani lucrează la definitivarea proiectelor cu 
detalii de execuŃie inginerul Giuseppe de Quadri, poate şi autorul monumentalei 
porŃi cu Triumful lui Carol al VI-lea de Habsburg 

Noul război cu Imperiul otoman al aliaŃilor 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 CroaŃia a impus abandonarea planurilor de dezvoltare a fortificaŃiilor 
la Alba Iulia 

Planul de dezvoltare a cetăŃii 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 
populaŃiei civile din zonele demolate din cetate şi din vecinătăŃi la începutul 
secolului XVIII. OperaŃiunea de construire a cetăŃii a fost, deci, o operaŃiune de 
mare anvergură, presupunând demolări, construire, relocări ale populaŃiei cu 
distribuire de loturi de teren în reŃea rectangulară de drumuri. 

                                                        
18  Silviu Dragomir, 1939, p. 17. 
19  Gheorghe Anghel, 1986, pp. 247-248. 
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1867 – 1918 

Transilvania în Regatul Ungariei 

Parte a Imperiului Austro-Ungar 

� 1918 (1 decembrie) – la Alba-Iulia se desfăşoară Marea Adunare 
NaŃională 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 condiŃiile 
dezvoltării industriei şi a creşterii populaŃiei. O cale ferată industrială s-a construit 
de la gară, trecând pe lângă cetate – pe latura sa de E – către atelierele de pe Str. 
MoŃilor.  

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 faŃă 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 
faŃă de cele structurate geometric. 
 

1918 – 1947 

Transilvania în Regatul României 

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

Între 1918-1919, cetatea este preluată de către adminstraŃia 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 intervenŃii simbolice ale Statului 
român au fost Obeliscul dedicat memoriei martirilor Horia, Cloşca şi Crişan şi 
amenajarea Muzeului Unirii. La vest faŃă de Catedrală a fost realizat Parcul Unirii, 
astupând o parte din fortificaŃia stelară. 

În această perioadă s-a dezvoltat zona de locuinŃe din partea de nord a cetăŃii şi 
s-a continuat dezvoltarea oraşului de jos, cu adăugarea unor instituŃiilor publice. 
Statutul oraşului a crescut relativ, devenind reşedinŃă a judeŃului Alba (12.500 
locuitori în 1930). 

1947 – 1989 

România Socialistă 

� 1968 – se reînfiinŃează judeŃul Alba cu reşedinŃa 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 circulaŃie. PopulaŃia a 
crescut semnificativ (cca 27.500 locuitori în 1970, cca 73.000 locuitori în 1990). 

În a doua parte a secolului XX, este semnificativă importanŃa acordată cercetărilor 
arheologice, care au cuprins atât perimetrul cetăŃii cât şi oraşul exterior. Cele mai 
importante rezultate sunt: în cetate, la sud faŃa de Str. Mihai Viteazul, dezvelirea 
unei părŃi a zidului roman; în vale, a fost descoperit palatul guvernatorului roman 
(cu pardoseală de mozaic). 



 

 

 

21 

 

1989 –  

România Democratică 

2007-  

Stat membru al Uniunii Europene 

 

După 1990, populaŃia a scăzut (cca 59.000 locuitori în 2011). Pentru această 
perioadă, sunt remarcabile operaŃiunile de punere în valoare a cetăŃii, fiind 
probabil singurul caz de această anvergură din România. O altă operaŃiune 
importantă este aducerea la lumină a sistemului de fortificaŃie al cetăŃii stelare 
(ziduri şi şanŃuri care fuseseră acoperite în momentul realizării – în perioada 
interbelică – a Parcului Unirii).  

Ansamblul acestor acŃiuni a contribuit la aducerea cetăŃii în circuitul turistic 
naŃional şi internaŃional şi, implicit, la creşterea veniturilor muncipalităŃii şi a 
locuitorilor. Nu în ultimul rând, acŃiunile de punere în valoare a cetătii şi oraşului 
sunt sistematice şi vor fi continuate, un factor esenŃial pentru acest rezultat fiind 
darea în administrarea Primăriei a unor vaste suprafeŃe de teren şi a unor părŃi din 
fortificaŃii, anterior administrate de Ministerul Apărării. 

În paralel, au fost distruse plantaŃii istorice, porŃiuni de Ńesut urban al epocilor 
anterioare prin înlocuirea construcŃiilor cu unele noi, cu scară şi forme diferite 
radical faŃă de cele anterioare. 

1.b. EvoluŃia structurii etnice, a ocupaŃiilor populaŃiei, a caracterului funcŃional 
Cartierele grupate pe etnii – vizibile în periferia cetăŃii 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, populaŃia românească ajungea 
la 94% din total, urmată de maghiari (3.5%) şi Ńigani (2%).  
Conform studiului realizat de arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius 
Ciută, “Alba Iulia. FortificaŃia bastionară de tip Vauban - Studiu istoric - Studiu 
evaluator asupra potenŃialului arheologic şi istoric” – parte a documentaŃiei SC 
Proiect Alba SA (arh. Cătălina Preda, şef de proiect, arh. Doina Harda), 
,,Aplicarea metodologiei de elaborare şi conŃinut-cadru al documentaŃiilor de 
urbanism pentru zone construite protejate – studiu de caz: PUZ Cetatea Alba Iulia, 
beneficiar: MTCT, 2005, evoluŃia populaŃiei are următoarele caracteristici (extras – 
1.b.1-1.b.3)20:  

 
1.b.1. EvoluŃia populaŃiei – contextul cercetării 
Pentru evoluŃia populaŃiei oraşului Alba Iulia, parte integrantă a evoluŃiei situaŃiei 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 informaŃii credibile pot fi obŃinute din analiza 
urbariilor din secolele XVI-XVII, cu menŃiunea că aceste documente acoperă doar un spaŃiu 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 condiŃiile în care dominaŃia habsburgică 
recent extinsă şi asupra Transilvaniei, are nevoie de evaluări concrete ale potenŃialului 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 funcŃie de sursele de provenienŃă (documente, conscripŃii, etc.). Primele 
modalităŃi de înregistrare demografică, cu care debutează etapa statistică, sunt conscripŃiile fiscale 
generale (cunoscute pentru anii 1698, 1703, 1713-1714, 1721-1723 şi 1750), ele constituindu-se în 

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

Iulia, 2005 
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izvoarele principale pentru cunoaşterea populaŃiei, habitatului, resurselor economice ale provinciei. 
Aceste conscripŃii nu includ în înregistrările lor categoriile privilegiate ale societăŃii (nobilimea, clerul, etc.), 
aceasta fiind una din principalele carenŃe, 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), concepŃia unitară, 
criteriile uniforme de ralizare, lipsa de pregătire, de experienŃă, ori reaua-credinŃă a aparatului care 
realiza activitatea de conscriere. Pe de altă parte, opoziŃia nobilimii (aflată la concurenŃă cu statul în ce 
priveşte controlul asupra contribuabililor şi a obligaŃiilor lor fiscale), dar şi a contribuabililor înşişi, a făcut 
ca rezultatele acestor conscripŃii să fie privite cu circumspecŃie chiar de criticii contemporani ai acestor 
acŃiuni. De aceleaşi vicii suferă şi conscripŃiile 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 conscripŃia populaŃiei 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 autorităŃile bisericeşti, elaborând şi o situaŃie oficială a localităŃilor Transilvaniei.   

În ce priveşte cazul particular al Alba Iuliei, sub aspectul evoluŃiei istorice a populaŃiei, dar şi al dezvoltării 
urbane, pot fi menŃionate câteva aspecte principale de care a fost nevoie să se Ńină seama la alcătuirea 
acestui studiu:  
� caracterul relativ al datelor statistice oferite până la nivelul secolului XX, explicat în parte, în cele 

câteva date de mai sus; 
� faptul că nu s-au putut face observaŃii care să  conŃină doar evoluŃia demografică a zonei 

fortificaŃiei bastionare, datele cuprinse în statisticile oficiale referindu-se la întregul oraş Alba Iulia 
(fără suburbii); o evoluŃie pe cartiere (respectiv şi locuirea din cetate) se va putea face doar la o 
analiză complexă a ultimelor date oferite de recensămintele recente (1992, 2002); 

� pentru perioada secolelor XVIII-XIX se pot face doar speculaŃii, eventual ipoteze de lucru în ce 
priveşte populaŃia cetăŃii Vauban de la Alba Iulia; 

� un alt aspect sesizat şi care vine în sublinierea caracterului relativ al datelor demografice, este 
prezentarea a două sau mai multe cifre diferite în ce priveşte populaŃia Alba Iuliei pe parcursul 
secolului XIX, date din care se vor putea observa fluctuaŃii destul de mari de populaŃie, care uneori 
nu par atât de credibile; 

� o observaŃie de natură istorică este aceea că, din momentul în care oraşul Alba Iulia a fost donat 
de către regii Ungariei, probabil după invazia tătară de la 1241, episcopiei şi capitlului romano-
catolic, de aici, dezvoltarea lui ulterioară a suferit, implicit creşterea demografică, deşi după 
informaŃiile documentare, în secolele XII-XIII acesta avea toate şansele să devină cele mai mare 
oraş al Transilvaniei medievale; oraşul nu s-a bucurat de autonomia pe care au avut-o alte oraşe 
ale Transilvaniei şi, cu toate că a deŃinut un un prim-plan politic şi religios (şi, poate, tocmai de 
aceea), Alba Iulia nu va mai ajunge niciodată din urmă oraşe transilvănene precum Sibiu, Braşov, 
Cluj, ba uneori, după cum o mărturisesc datele statistice, va rămâne în categoria oraşelor mijlocii 
ca număr de populaŃie şi sub aspect economic; 

� importanŃa oraşului din plan administrativ, din perioada principatului, a fost întărită sub dominaŃia 
habsburgică de importanŃa militară ce i se conferă prin ridicarea fortificaŃiei bastionare în sistem 
Vauban, menită iniŃial să facă din această locaŃie cel mai important centru fortificat din 
Transilvania (după cum menŃionează în raportul său din 1747, generalul Bohn); se reda cetăŃii 
funcŃia principală pe care a deŃinut-o în epoca romană, când pe acelaşi loc se afla castrul Legiunii 
a XIII Gemina;  

� în intervalul 1849-1918, evoluŃia demografică a Alba Iuliei a fost, cu excepŃia unor perioade, lentă; 
timp de şapte decenii, populaŃia sa nici măcar nu s-a dublat, rămânând în categoria oraşelor de 
mărime mijlocie, sau chiar mică ale Transilvaniei; 

� cea mai puternică creştere demografică o constatăm în deceniul patru al secolului XX, când 
populaŃia oraşului se triplează, ajungând la 1941 la 37535 locuitori; urmează o perioadă de 
fluctuaŃie în care până în 1980 se ajunge la aproximativ 50000 locuitori (după ce în 1970 oraşul 
avea de abia 27547 locuitori); 

� vârful demografic va fi atins în anii ́ 90 când se va înregistra cifra de 73541 locuitori, urmată de o 
stagnare uşoară, iar în ultimii 5 ani se constată o scădere pronunŃată (în 2003 este dată cifra 
67737), sporul poulaŃiei fiind unul pasiv.  
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1.b.2. Statistici referitoare la evoluŃia populaŃiei oraşului 

Vor fi menŃionate 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 (evoluŃia demografică propriu-zisă), 
categorii socio-profesionale, repartiŃiile etnice sau confesionale ale populaŃiei, situaŃii comparative 
cu alte oraşe, etc. 

EvoluŃia populaŃiei în date absolute 

Anul Alba Iulia 
PopulaŃia 

Cluj 
PopulaŃia 

Sibiu 
PopulaŃia 

Sebeş 
PopulaŃia 

Sursa statistică 

1784 
-1786 

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

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

şi  
11300 

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

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

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

Reisende, Viena, 1844, p.543-562. 
1846 6300 25000 21500 - ConscripŃia anuală 
1847 12000 24500 19000 5000 ConscripŃia 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 - - - SituaŃia localităŃilor jud. Alba la 1900 
1910 11666 - - - SituaŃia localităŃilor jud. Alba la 1910 
1920 9465 - - - SituaŃia localităŃilor jud. Alba la 1920 
1930 12282 - - - după Manuilă 1938 
1941 37535 - - - Recensământul general al României din 1941 
1970 27547 - - 21437 Directia judeŃeană de statistică 
1980 50943 - - 28882 Directia judeŃeană de statistică 
1990 73541 - - 31309 Directia judeŃeană de statistică 
1995 73239 - - 30010 Directia judeŃeană de statistică 
2000 71638 - - 29463 Directia judeŃeană de statistică 
2001 71534 - - 29581 Directia judeŃeană de statistică 
2002 66942 - - 28603 Directia judeŃeană de statistică 
2003 67737 - - 28842 Directia judeŃeană de statistică 

 
SituaŃia etnică şi confesională a populaŃiei 

Anul  Români 
Ortodocşi şi 

Greco-catolici 

Unguri 
Catolici şi 

Calvini 

Germani 
Luterani şi 
ProtestanŃi  

Evrei 
Cult 

mozaic 

AlŃii  Sursa statistică 

1698 - - - Cca 80 
persoane 

- ConscripŃia evreilor contribuabili 
din Alba Iulia 

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

298 familii ort. 

21 familii gr.-
cat. şi 7 preoŃi 

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

1766 2406 
ortodocşi 

- - - - ConscripŃia Eparhii Legii Greceşti 
Neunite în Ardeal 

1900 4833 6674 SituaŃia localităŃilor jud. Alba la 
1900 

1910-
1920 

5228 2041 536 1770 70 SituaŃia localităŃilor jud. Alba la 
1910 şi 1920 

1941 25796 5503 2874  3362 Recensământul general al 
populaŃiei din 1941 
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Statistica populaŃiei pe categorii socio-profesionale 

Categorii socio-

profesionale 

Anul 1870 Anul 1990 Anul 2003 Sursa statistică 

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

Directia judeŃeană de statistică 
ÎnvăŃători  42          

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

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

Directia judeŃeană de statistică Economie – total 286 - 258  
în agricultură 

FuncŃionari, 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 ocupaŃie în 
sectorul productiv 

52 - - Statistica demografică 

ComerŃul  322 3256 5444 Statistica demografică de la 1870; 
Directia judeŃeană de statistică Transport  119 2593 1712 

Domeniul bancar - - 582 Directia judeŃeană 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 judeŃeană de statistică 
Persoane fără 

ocupaŃie sigură 

3.982 - - Statistica demografică de la 1870 

 

1.b.3. EvoluŃia şi caracteristicile populaŃiei 

După cucerirea Transilvaniei de către maghiari, devenită cetate regală, sediu episcopal, rezidenŃă 
episcopală – capitală de principat autonom şi garnizoană militară austriacă, Alba Iulia va fi în 
toate aceste etape principalul centru politic administrativ religios, cultural şi militar al Transilvaniei. 
În pofida acestor atribute, evoluŃia teritorială şi demografică a oraşului medieval Alba Iulia a fost 
limitată la caracteristicile unei aşezări urbane de mici dimensiuni, chiar dacă aceasta s-a dezvoltat 
şi în afara zonei istorice fortificate. Cauzele acestei evoluŃii specifice se regăsesc deopotrivă în 
secolele de jurisdicŃie episcopală exercitate în dauna statutului de oraş liber dobândit tardiv 
(jumătatea sec. al XVI-lea) şi pentru un timp prea scurt (150 ani), la începutul secolului al XVIII-
lea instalându-se ocupaŃia trupelor austriece. La toate acestea s-au adăugat calamităŃile naturale, 
epidemii, invazii străine şi conflicte militare. 

Alcătuită din etnici maghiari care au îndepărtat pentru o lungă perioadă de timp pe autohtoni în 
afara zidurilor, populaŃia din cetate îndeplinea diverse funcŃii şi servicii în cadrul instituŃiilor cu 
character politic, administrative şi religios nou înfiinŃate, mepiscopia romano-catolică, capitlul şi 
numeroasele aşezăminte ale ordinelor călugăreşti însumând peste 1000 de oameni. Majoritară 
dar eterogenă ca naŃionalitate şi ocupaŃii, populaŃia de agricultori, meşteşugari, comercianŃi şi 
ostaşi, locuia în cartierele dezvoltate liber, în exteriorul zidurilor la vest, nord şi sud de cetate. 
Dezvoltarea edilitară şi demografică a oraşului Alba Iulia a fost afectată de invazia tătarilor din 
1241, când palatele, bisericile şi casele au fost distruse, locuitorii fiind ucişi, luaŃi în captivitate 
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sau ascunşi în munŃi, pentru ca la numai câŃiva ani, în timpul răscoalei saşilor din 1277, cei peste 
2000 de refugiaŃi în biserica-catedrală să fie arşi de vii. 

Într-un document din anul 1246, se arată situaŃia demografică gravă şi dezolantă din Transilvania 
şi mai ales de pe domeniile Episcopiei de Alba Iulia, unde cu doi ani în urma invaziei tătare “mai 
că nu se mai găsea Ńipenie de om”. Pentru redresarea situaŃiei şi repopularea teritoriilor, regii 
maghiari au acordat o serie de proprietăŃi şi scutiri de taxe pentru episcopia şi capitlu şi pentru cei 
care se aşează pe moşiile acestora, cunoscându-se cazul a 60 de familii de români care au 
răspuns la asemenea înlesniri. 

Trecerea oraşului în posesia episcopiei (în timpul regelui Bela al IV-lea şi a fiului său Ştefan al V-
lea a însemnat, cel puŃin în prima fază de acumulare a unor immense bogăŃii pentru episcopie şi 
capitlu, o stagnare a evoluŃiei oraşului şi a creşterii numerice a populaŃiei, aceasta neputându-se 
bucura de drepturile acordate locuitorilor oraşelor libere regale ca: Sibiul, Clujul, Braşovul, 
Sighişoara etc. Abia la sfârşitul secolului al XV-lea şi în prima jumătate a veacului următor, o serie 
de personalităŃi episcopale ca Ladislau Gereb şi Francisc Vardai, vor identifica întregul oraş cu 
propria reşedinŃă, sprijinind cetăŃenii oraşului în dobândirea terenurilor de construcŃie şi în 
edificare caselor. Perioada de relativă stabilitate şi înflorire s-a datorat şi unor împrejurări fericite 
din anii 1438 şi 1442, oraşul fiind ocolit de nimicitoarele invazii turceşti care au afectat numeroase 
alte aşezări urbane. 

Capitală a principatului Transilvaniei, de la mijlocul secolului al XVI-lea, Alba Iulia devine oraş 
liber creându-se condiŃiile favorabile unei dezvoltări rapide în plan economic, edilitar şi 
demographic. Programul constructiv iniŃiat de unii principi ca: Gabriel Bethlen, Gheorghe Rakoczi 
I şi Gheorghe Rakoczi al II-lea şi Mihai Apaffi I, pentru modernizarea oraşului, ordinele repetate la 
muncă obştească emise în anii 1626, 1633 şi 1638, viaŃa intensă şi luxoasă de la curtea princiară, 
înfiinŃarea unor ateliere manufacturiere (monetăria, turnătoria de tunuri), târgurile săptămânale 
sau sezoniere, denotă încercările principilor de a face din Alba Iulia un adevărat oraş-capitală a 
Transilvaniei, la care şi-a adus însă contribuŃia o mare mulŃime de oameni, localnici sau străini. 

La 1595, iezuitul Georgio Tomasi, menŃionează prezenŃa masivă a locuitorilor oraşului de diferite 
naŃiuni: români, greci (macedonieni), unguri şi o mulŃime de oşteni din garda principelui, aceştia 
din urmă locuind deopotrivă în palat sau în afara zidurilor, alături de ceilalŃi. Cu toate acestea, 
oraşul Alba Iulia nu ajunge în rândul marilor aşezări urbane ale Transilvaniei, poate şi datorită 
lipsei de securitate a locuitorilor din vechea cetate (depăşită ca sistem de apărare), dar mai ales a 
celor din afara zidurilor, perioada de instabilitate de după Mihai Viteazul şi mai ales invaziile 
nimicitoare din anii 1658; 1661-1662, determinând părăsirea oraşului de autorităŃi, ultimul principe 
Mihail Apaffi locuind mai mult la Făgăraş. 

Într-o conscripŃie a oraşului din anul 1673, din totalul celor 530 de terenuri aflate în cartierele 
Sfânta Maria, Cărămidari şi Lipova, 112 erau libere şi pustii. Din păcate nu se menŃionează 
situaŃia parcelelor şi a străzilor din cetatea care reprezenta 1/3 din suprafaŃa oraşului şi numărul 
locuitorilor care la acea dată nu depăşeau cifra de 3000 de oameni. 

Edificarea cetăŃii bastionare în locul vechii fortificaŃii rectangulare, la începutul secolului al XVIII-
lea, a însemnat nu numai schimbarea configuraŃiei generale a oraşului, ci şi o nouă depopulare a 
acestuia. Demolarea caselor de pe platoul din vestul fortificaŃiei şi evacuarea forŃată a populaŃiei 
care a fost nevoită să-şi construiască locuinŃele pe terenul mlăştinos de la baza cetăŃii a 
determinat pe mulŃi cetăŃeni să plece în alte oraşe, stabilindu-se în special la Cluj şi Aiud. Acest 
fenomen este reliefat în statistica administraŃiei austriece făcută între anii 1760-1762, când Alba 
Iulia nu atingea 5000 de locuitori (inclusive garnizoana cetăŃii), situându-se pe locul 14 în rândul 
oraşelor Transilvaniei, pentru ca în 1792 să ajungă la 6300 locuitori, fiind al 11-lea oraş. 
ComponenŃa populaŃiei era în continuare eterogenă, fiind alcătuită din români, maghiari, germani 
şi relative numeroşi evrei, Alba Iulia fiind primul oraş din Transilvania pe raza căruia s-a permis 
acestora să se stabilească, printr-un ordin emis de împărăteasa Maria Tereza. �i din punct de 
vedere social stratificarea era evidentă. Într-o statistică din anul 1808, din cei 1039 capi de 
familie, 16 erau iobagi, 146 jeleri, 460 Ńărani liberi, 216 nobili, 192 alte categorii sociale. 

După un regres demografic înregistrat ca urmare a conflictelor militare înregistrate în timpul 
evenimentelor revoluŃionare din anii 1848-1849, odată cu avântul general economic al 
Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi iniŃierea unor legături feroviare între 
oraşul Alba Iulia şi celelalte aşezări urbane, se constată un spor al populaŃiei, constant, dar 
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modest, ajungându-se la 1780 de aproximativ 8000 de locuitori. Sporul evident înregistrat după 
1900 se datorează integrării în componenŃa oraşului a cartierului Partoş şi afluxului populaŃiei din 
mediul rural, numărul locuitorilor oraşului ajungând la peste 12.000 persoane. 

1.c. EvoluŃia reglementărilor edilitare şi urbanistice 
Nu sunt cunoscute în detaliu intervenŃiile urbanistice ale secolelor XVIII şi XIX; 
principiile utilizate pot fi restituite din analizarea Ńesutului urban (vezi capitolele 
următoare). Redăm aici un fragment al Studiului istoric şi arheologic (2005), 
referitor la situaŃia edilitară a cetăŃii21. 
Pe lângă construirea de noi edificii necesare încartiruirii ofiŃerilor şi soldaŃilor sau depozitarea 
materialelor, autorităŃile militare [ale începutului de secol XVIII] au fost implicate în ample lucrări 
de modernizare urbanistică: demolarea construcŃiilor vechi sau aflate în paragină, parcelarea 
terenului, aducŃiunea apei, introducerea sistemului de canalizare, amenajarea pieŃei şi a spaŃiilor 
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 
esenŃă, la o axă principală care străbătea incinta de la est la vest, înlesnind legătura între porŃile 
cetăŃii, suprafaŃa interioară fiind împărŃită în două zone egale. Plecând din faŃa porŃii "Sfântul 
Gheorghe", spre interior, drumul principal avea două bifurcaŃii care permiteau accesul la clădirile 
aflate lângă ziduri; legătura între aceste căi secundare de comunicaŃie cu axa principală şi piaŃa 
centrală, făcându-se cu ajutorul unor uliŃe scurte, transversale. 

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 cetăŃi. Pe baza 
menŃiunilor 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 porŃi. Strada Evreiască 
(Zsido –ut) ar putea fi a doua bifurcaŃie spre dreapta a drumului principal, ea trecea prin faŃa 
Colegiului Bethlen, curbându-se spre vest pe un traseu amenajat prin faŃa caselor adosate zidului 
de nord al cetăŃii unde devenea strada Saşilor (Zazucza), ultimul segment, paralel cu zidul vestic 
al cetăŃii numindu-se strada Italienilor. 

A doua bifurcaŃie care pleca din faŃa porŃii "Sfântul Gheorghe" era orientată spre stânga, continua 
brusc spre vest unde descria un traseu liniar, pentru a se întrerupe în faŃa zidurilor fortificaŃiei care 
apăra dinspre nord palatul princiar şi catedrala romano-catolică. Stradelele transversale care 
făceau legătura cu drumul principal şi piaŃa 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 parŃial 
cetatea de la nord la sud în partea mediană (semiaxă) făcând legătura într-o posibilă poartă 
secundară de nord şi piaŃa centrală. De aici, o altă stradelă pleca spre vest prin faŃa zidurilor 
catedralei, apoi făcea o buclă spre nord, pentru a se uni cu strada Sfântul Mihail în faŃa porŃii cu 
acelaşi nume. 

În lipsa unui aliniament ordonat al edificiilor la frontul stradal, traseele aveau dimensiuni variabile, 
înfăŃişându-se doar ca nişte spaŃii libere de construcŃii, astfel încât putem spune că la acea dată 
trama stradală era încă într-un stadiu nedefinit. 

Sub această înfăŃişare arhaică, ineficientă şi neaspectuoasă regăsim străzile oraşului în 
majoritatea relatărilor datorate călătorilor străini. Pentru a îndrepta situaŃia într-un oraş – capitală, 
principii Transilvaniei emit o serie de dispoziŃii prin care obligă cetăŃenii să participe la repararea 
"piedicilor străzilor şi a curăŃirii 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 cerinŃele militare. Organizarea pe 
principii strict geometrice a teritoriului a devenit mai evidentă, suprafaŃa incintei fiind împărŃită în 
cca 20 de careuri (parcele) delimitate de o reŃea 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 porŃi de pe laturile de est (Poarta Carol) şi de vest (Poarta Nouă) ale cetăŃii. 
                                                        
21  Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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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 excepŃionale cerute de 
specificul militar. 

Proiectul lui Visconti (1714) cu privire la edificare cetăŃii şi modernizarea incintei a stat la baza 
tuturor planurilor întocmite ulterior şi se regăseşte aşa cum a fost conceput iniŃial 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 fortificaŃiei. În condiŃiile în care 
generalul Böhn se arăta nemulŃumit, în raportul său din anul 1747, de drumul principal "care era 
acoperit cu iarbă şi buruieni", cu siguranŃă şi celelalte "uliŃe" 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 situaŃia existentă la începutul secolului al XIX-lea (1817 – 1823) şi ea este 
reflectată într-un plan din 1851. În esenŃă, 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, neregularităŃile acestora urmând să fie îndepărtate. Refăcut în întregime era 
drumul principal (care lega porŃile), împreună cu ramificaŃiile care se desprindeau din el. Prima sa 
ramificaŃie spre dreapta trecea pe lângă faŃada de vest a Mănăstirii Franciscane, pentru a se 
bifurca în colŃul 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 ramificaŃie din drumul 
principal traversa în diagonală piaŃa pentru a se uni în colŃul 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 faŃa edificiilor de pe laturile de nord şi de vest ale cetăŃii. În zona de sud a drumului 
principal, mult mai restrânsă, singurul segment refăcut a fost cel care trecea pe lângă faŃada 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 autorităŃile militare, apar primele 
consemnări ale denumirilor de străzi, fără ca traseul acestora să fie marcat. Strada principală 
avea denumiri separate pe acelaşi aliniament, în funcŃie de amplasamentul porŃilor: la est strada 
PorŃii Carol (Carlsthor Gasse), iar la vest strada Noii PorŃi (Neuthor Gasse). Prima sa derivaŃie 
spre dreapta era strada Franciscanilor (Franciscaner Gasse) şi ducea în PiaŃa Cazarmei (Cassern 
Platz). De aici, spre nord, pe lângă faŃada de vest a Cazarmei de Infanterie trecea strada 
FortificaŃiei (Fortifications Gasse), pentru a face legătura spre vest cu strada Generalului 
(Generalat Gasse) care trecea prin faŃa 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 cetăŃii a fost desemnată după clădirea poştei, în strada Poştei (Post Gasse). Inexplicabilă 
este absenŃa unei denumiri pentru vechea axă principală -Strada Sfântul Mihail. În schimb apare 
consemnată mica stradă din extremitatea central vestică, pe lângă sediul comandantului cetăŃii, 
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 înfăŃişarea 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 PorŃii Carol împreună cu strada PorŃii 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 cetăŃii, în partea centrală; strada Pavilionului (strada Pavillon u), în partea 
de vest a Pavilionului OfiŃerilor; strada Al. Valeria u, în partea de est a aceleiaşi clădiri, prelungită 
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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. EvoluŃia tramei stradale şi a parcelarului 
În interiorul cetăŃii, în aria de suprapunere cu fostul castru roman, reŃeaua stradală 
este tributară organizării iniŃiale (reŃea ordonată pe direcŃiile N-S şi E-V); 
cercetările arheologice nu sunt suficient de edificatoare în privinŃa tramei stradale 
antice. În exteriorul cetăŃii, trama stradală proiectată de secol XVIII se menŃine în 
zonele menŃionate mai sus, combinându-se cu axele importante de legătură cu 
teritoriul (a căror importanŃă se menŃine şi a fost consolidată prin construirea 
blocurilor din ultima perioadă a regimului socialist).  
Este de remarcat prezenŃa arterelor care înconjoară cetatea, caracteristice 
sistemului funcŃional de secol XVIII, amplificate în a doua jumătate a secolului XX. 
Aceste artere delimitează zona cetăŃii şi, în acelaşi timp, permit legături 
funcŃionale între diferitele părŃi ale oraşului fără străpungerea zonei cetăŃii. 
Redăm aici un fragment al Studiului istoric şi arheologic (2005), referitor la 
sistemul de împărŃire interioară a cetăŃii în secolul al XVIII-lea22. 
În planurile cetăŃii 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 
autorităŃile militare iniŃiind o serie de măsuri aplicate treptat dar consecvent pentru acapararea 
terenurilor, rechiziŃionarea clădirilor existente sau construcŃia altora noi. Cele mai vizate au fost 
edificiile civile publice şi particulare, rezidenŃele nobiliare şi şcolile, oferind spaŃiile şi confortul 
necesar încartiruirii trupelor, ofiŃerilor 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, suprafaŃa incintei a fost împărŃită în careuri cu dimensiuni 
variabile, pe suprafaŃa 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 parŃial, destinate viitoarelor construcŃii (neue Virtelvon Hausern son zu banen sind). 

Diminuarea fondului de locuinŃe în favoarea proprietăŃilor 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 reconstrucŃiile afectând întreaga zonă de la sudul pieŃei. În schimb, 
parcelele cu locuinŃe de pe aliniamentul străzilor care delimitează careurile de nord-vest şi-au 
păstrat vechiul amplasament, situaŃie uşor de observat şi astăzi. 

De la jumătatea secolului al XIX-lea, în planurile militare sunt localizate majoritatea proprietăŃilor 
particulare care nu au fost rechiziŃionate 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 pieŃei; casa arendaşului Pongratz (nr. 45) – pe latura de vest a pieŃei. 

Aceleaşi planuri consemnează cele câteva unităŃi care asigurau serviciile (asistenŃă medicală, 
corespondenŃă, aprovizionare), pentru populaŃia 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 pieŃei, colŃ cu strada Franz Josef, 
“La pomul verde” (Grundbaum Wirtshaus, nr. 32) – pe strada FortificaŃiei, în faŃa cazarmei de 
infanterie, “Felinarul” (Lampel Wirtshaus, nr. 42) – pe latura de est a pieŃei, spre cazarma 
infanteriei. 

                                                        
22  Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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Cadrele superioare de comandă continuau să locuiască în vechile rezidenŃe nobiliare 
reamenajate, o parte a ofiŃerilor şi subofiŃerilor în spaŃiile amenajate în cazărmi sau în casele 
rechiziŃionate de la cetăŃeni. Pe de altă parte, nevoia de locuri de cazare pentru întregul efectiv şi 
a adăposturilor eficiente pentru protecŃia acestuia s-a manifestat mai ales în timpul asediului din 
anii 1848-1849, când numărul trupelor a crescut, iar clădirile şi-au dovedit ineficienŃa în faŃa 
bombardamentelor. În acest scop, pentru înlăturarea neajunsurilor şi asigurarea locurilor de 
cazare, s-a aprobat construirea şi amenajarea aşa numitelor pavilioane pentru ofiŃeri şi familiile 
acestora. Special a fost construit între 1850-1852 pavilionul ofiŃeresc nr. 1, cunoscut sub 
denumirea de “Babilon”, construcŃie de dimensiuni impresionante ridicată în zona centrală, pe 
latura de vest a pieŃei. 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 intersecŃia străzilor Ileana cu Andrei 
�aguna. Alte pavilioane au fost amenajate în clădirile armatei (pavilionul nr. 4 în clădirea  
comisariatului, pavilionul nr. 5 în sediul direcŃiei de geniu, pavilionul nr. 3 într-o anexă a sediului 
comandantului cetăŃii), sau chiar în spaŃiile aparŃinând episcopiei romano-catolice (pavilionul nr. 7 
în clădirea Ierihon şi pavilionul nr. 8 în edificiul care adăposteşte astăzi căminul studenŃesc 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, unităŃi comerciale şi 
locuinŃe particulare. 

 

1.e. EvoluŃia fondului construit 
V. Studiul 1.6. Evaluarea construcțiilor și a amenajărilor 
 
1.f. Concluzii referitoare la evoluŃia teritoriului studiat  
1. Zona de platou a fost utilizată, în perioada romană, prin aşezrea unui castru de 
legiune, o construcŃie rectangulară cu latura de peste 400 de metri, cu turnuri pe 
curtine şi la colŃuri şi cu porŃi 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 administraŃia romană, castrul, ca şi aşezarea, 
rămân abandonate pentru şapte secole, mărimea fortificaŃiei descurajând 
refacerea ei de micile comunităŃi rurale vecine 

2. În a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate a celui de-al IX-lea, fortificaŃia 
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 colŃul sud-vestic 
unde se aflau lăcaşurile de cult şi reprezintă o adaptare a castrului roman la noile 
condiŃii ale epocii. ReşedinŃă 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 acŃiune 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 
(arhitecŃii 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.  
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4. Marea fortificaŃie construită după 1715, realizată după sistemul Vauban, şi 
perfecŃionată ulterior, este o fortificatie stelară şi nu una bastionară. Demolarea 
construcŃiilor declarate netrebuincioase noii fortificaŃii s-a petrecut între 1713-1715; 
proprietarii au fost despăgubiŃi şi au primit loturi în zona mlăştinoasă de la est de cetate 
(Oraşul de Jos). Punerea pietrei de temelie la bastionul Împăratul Carol a cetăŃii 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 populaŃiei civile din 
zonele demolate din cetate şi din vecinătăŃi la începutul secolului XVIII. Oraşul s-a 
extins către vale (E, SE), în urma construirii căii ferate şi de-a lungul acesteia, în 
condiŃiile dezvoltării industriei şi a creşterii populaŃiei. 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 cetăŃii, lucrările având caracter simbolic. 
Se construiesc Catedrala ortodoxă a Încoronării (1921-1923), în care – la 1922 
octombrie 15 – sunt încoronaŃi regele Ferdinand I şi regina Maria.  Alte intervenŃii 
simbolice ale Statului român au fost Obeliscul dedicat memoriei martirilor Horia, Cloşca 
şi Crişan şi amenajarea Muzeului Unirii. La vest faŃă de Catedrală a fost realizat Parcul 
Unirii, astupând o parte din fortificaŃia stelară. 

În această perioadă s-a dezvoltat zona de locuinŃe din partea de nord a cetăŃii şi s-a 
continuat dezvoltarea oraşului de jos, cu adăugarea unor instituŃiilor publice. Statutul 
oraşului a crescut relativ, devenind reşedinŃă a judeŃului 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 circulaŃie.  

8. Oraşul Alba Iulia reprezintă, în forma sa actuală, un oraş nou, conceput la începutul 
secolului al XVIII-lea: cetatea stelară a înlocuit fortificaŃiile anterioare precum şi zonele 
de locuire dezvoltate anterior, iar în exteriorul cetăŃii, 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 excepŃionale, datorate unor fapte istorice deosebite:  
� PrezenŃa administraŃiei şi armatei romane; 
� ExistenŃa la Alba Iulia a unui voievodat în Evul Mediu timpuriu;  
� Înmormântarea lui Iancu de Hunedoara (m. 1456) în Catedrala Romano-Catolică;  
� ExistenŃa Voievodatului Transilvaniei, cu capitala la Alba Iulia;  
� Prima unire a łărilor Româneşti la 1600, sărbătorită la Alba Iulia de domnitorul 

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

răscoalelor Ńărăneşti antihabsburgice; 
� Evenimentele legate de revoluŃia transilvăneană din anul 1848, condusă de 

Avram Iancu; 
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� 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. PrezenŃe 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), 
elaborată pe baza publicaŃiilor şi rapoartelor de cercetare. Vezi şi Planşa 1.4.2: 
Cercetări arheologice. 
 

4. Monumente istorice, valori de patrimoniu cultural de interes naŃional, 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 menŃionat că „aşezarea civilă” 
depăşeşte suprafaŃa 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 CetăŃii 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 NaŃional 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 

sec. XVIII - 
XX 
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Octavian; N  Calea MoŃilor,  
Bd. Horea; V  Bd. Horea, Bd. 1 
Dec. 1918, Bd. Încoronării - S  

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 NaŃional 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 judeŃean 

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 ManutanŃă Str. Militari 2 1715 - 1736 
263. AB-II-m-B-00154 Colegiul Bethlen Str. SuluŃiu 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 UniversităŃii "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 
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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 
căzuŃi 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 înhumaŃie şi 
de incineraŃie 

"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 PiaŃa 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" PiaŃa Maniu Iuliu 10 sec. XIX 
235. AB-II-m-B-00124 Cofetăria "Roşu şi Negru  PiaŃa 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 
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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 PatiŃia 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 1.4.1. Regimul juridic 
de protecŃie. 
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5. Analiza caracteristicilor Ńesutului urban  

5.a. Analiza tramei stradale: vechime, caracteristici (formă, dimensiuni, utilizări) 
Conform Studiului istoric şi arheologic (2005), vechimea tramei stradale poate fi 
prezentată astfel23: 
� Ante 1714 

� Axa principală est-vest care lega porŃile vechii cetăŃi: strada Sfântul Mihail; 1850 – 
redată în plan ca arteră secundară, fără denumire; 1900 – strada Elisabeta 
(Erszebeth utcza); post 1918 – strada Inochentie Micu Klein; strada Unirii; strada 
Nicolae Iorga. 

� Semiaxa transversală nord-sud, cu denumire necunoscută; 1850 – strada Farmaciei 
(Apoteken Gasse); 1900 – strada Al. Valeria, pe toată lungimea; post 1918 – strada 
Principesa Ileana; strada Muzeului – Ecaterina Varga; strada Mitropolit Andrei 
Şaguna. 

� Strada de pe latura de nord a cetăŃii, pe direcŃia est-vest; strada Saşilor (Zaz Utcza); 
1850 – strada Generaluluii (Generalat Gasse); 1900 – strada Batthyani (Batthyani 
utcza); post 1918 – strada Andrei Şaguna. 

� Strada de pe latura de nord-vest a cetăŃii, pe direcŃia nord-sud: str.Italienilor (?); 1850 
– strada Poştei (Post Gasse); 1900 – strada Fogorossy (Fogorossy utcza); post 1918 
– strada Axente Sever; strada Bibliotecii; strada Păcii; strada Gabriel Bethlen. 

� Stradela care trecea pe lângă faŃada de vest a Colegiului Bethlen, pe direcŃia nord-
sud: Strada Evreiască (Zsido-ut). 

� Stradela care trecea pe lângă faŃada de est a Colegiului Bethlen, pe direcŃia nord-sud, 
cu denumire necunoscută. 

� RamificaŃia desprinsă din drumul principal, cu orientare spre stânga, apoi spre vest, 
până în zona pieŃii, cu denumire necunoscută. 

� Aproximativ 1720 – Noul drum principal, care lega porŃile cetăŃii bastionare, de pe laturile de 
est (poarta a III-a) şi de vest (poarta a IV-a ); 1850 – strada PorŃii Carol (Carlsthor Gasse) – 
strada PorŃii Noi (Neuthor Gasse); 1900 – strada Franz Iosef (str. Ferencz Ioszef); post 
1918 – Calea Regele Ferdinand I; strada Mihai Viteazul. 

� 1850 

� Prima derivaŃie spre dreapta a drumului principal, cu traseul pe lângă faŃada de vest a 
Mănăstirii Franciscane: strada Franciscanilor (Franciscaner Gasse); dispărută. 

� A doua derivaŃie spre dreapta a drumului principal, cu traseul prin faŃa Cazarmei Mari 
de Infanterie: strada FortificaŃiei (Fortifications Gasse): 1900 - indescifrabil; post 1918 
– strada Horea, Cloşca şi Crişan; strada Romană; strada Mitropolit Alexandru Sterca 
ŞuluŃiu. 

� Stradelă pe lângă zidul de vest al cetăŃii, în zona mediană: strada Valului (Wall 
Gasse); 1900 – strada Miko (Mikud utcza); post 1918 – strada Aurel Vlaicu; dispărută. 

� Stradelă pe latura de vest a Pavilionului OfiŃerilor: strada Pavilionului (Pavillon 
Gasse); post 1918 – strada Unirii. 

� Stradelă care delimita Monetăria de Arsenal: strada Monetăriei (Münzamts Gasse); 
dispărută.   

� Stradelă care delimita Arsenalul de Palatul Episcopal: strada Arsenalului (Zeughaus 
Gasse);  

� Stradelă pe direcŃia est-vest, între Monetărie şi depozitele situate la nord: strada 
Magazinelor (Verpflags Magaz. Gasse); post 1918 – Calea Cercetaşilor; strada 
Militari. 

� Stradelă pe direcŃia est-vest între Catedrala Romano-Catolică şi Cazarma Artilerie: 
strada Domului (Dom Gasse);  

� 1900 – str. Capitlului (Kaptalan u). 

Vezi Planşa 1.4.5. EvoluŃia tramei stradale.  
 
                                                        
23  Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 



 

 

 

36 

5.b. Analiza parcelarului: vechime, caracteristici (formă, dimensiuni, utilizări) 
Structura rectangulară a tramei stradale şi a parcelarului păstrate astăzi în cetate 
reprezintă o remanenŃă a celei antice. Două fragmente de străzi se suprapun 
celor romane: tronsonul de vest al Str. Mihai Viteazu şi Str. Muzeului. O tipologie a 
parcelelor a fost realizată în PUZ Proiect Alba SA (2005), punând în evidenŃă 
caracteristicile funcŃionale, rolul simbolic, dimensiunile şi poziŃia. 

 
 
5.c. Analiza fondului construit (vechime, stil, decoraŃii, alcătuire constructivă)  
Vechimea construcŃiilor a fost realizată în PUZ Proiect Alba SA (2005), punând în 
evidenŃă diferitele momente de constituire a cetăŃii.  

 
EvoluŃia construcŃiilor este prezentată în Planşa 1.4.4. EvoluŃia fondului construit.  
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5.d. Analiza legăturilor dintre acestea (lungimea aliniamentelor, mod şi grad de 
ocupare a parcelelor, retrageri faŃă de aliniament, accese în clădiri ş.a.) 

În cetate, clădirile sunt aşezate la alinament, curŃile fiind de mici dimensiuni; 
parcelele au dimensiuni diferite (PUZ 2005 împărŃindu-le după lungimea 
aliniamentului – sub 14 m, 14-20, peste 20 m). Particularitatea cetăŃii rezidă în 
preeminenŃa spaŃiilor libere aferente fortificaŃiilor. 
 
5.e. Analiza caracteristicilor funcŃionale  
Caracteristicile funcŃionale – în evoluŃie – ale teritoriului ocupat de cetate şi de 
oraşul de jos au fost prezentate în capitolele anterioare. În momentul de faŃă, în 
cetate sunt grupate funcŃiuni de reprezentare (muzee, biblioteci, universitate); o 
zonă de locuinŃe de mici dimensiuni persistă în jumătatea de nord.  
FuncŃiunile militare ocupă încă o parte importantă a cetăŃii, deşi în anumite zone 
s-au operat reconversii funcŃionale (funcŃiunile sportive din bastionul Carol).  
În zona de est a cetăŃii, în afara zidurilor, se conturează funcŃiuni cu caracter de 
centralitate, grupate în jurul PieŃei Brătianu (Alessandria) – vezi Planşa 1.11.1. 
FuncŃiuni urbanistice. 
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Anexe 

 
1. EvoluŃia cronologică a sitului şi a patrimoniului construit 

Dr. Sergiu Iosipescu, dr. Raluca Iosipescu 
 
Sinteza cercetărilor fortificaŃiilor de la Alba Iulia 
 
La Alba Iulia, pe platoul de deasupra oraşului, s-au succedat următoarele 
fortificaŃii: 
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- ) 

 
Antichitate romană 

Apulum se numără între principalele centre ale stăpânirii romane în Dacia, 
succesoare, onomastic, aşezării dacice Apoulon24. 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 administraŃiei 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 
construcŃie rectangulară cu latura de peste 400 de metri, cu turnuri pe curtine şi la 
colŃuri, cu porŃi monumentale situate asimetric. S-a identificat, ca şi în alte cazuri 
similare, o fază de pămŃnt şi lemn a castrului şi aceea de piatră.  

Din cercetările recente care au identificat urme ale fundaŃiilor laturii de est şi de 
vest, parŃial acoperite de fortificaŃia carolină, dimensiunile reale ale castrului ar fi 
între aceste laturi de 474 metri25. Zidul castrului, gros de 2 m, cu o fundaŃie de 2,5 
m şi 3,5 m elevaŃie era însoŃit la interior de un drum de strajă; la exteriorul zidului 
se afla o bermă de 1,5 m, urmată de un şanŃ lat de 15 m şi adânc de 6 m. PorŃile 
se aflau câte una pe fiecare latură. Cea de sud, descoperită arheologic, 
excentrică faŃă de axele de simetrie ale castrului, avea spre interior două turnuri 
rectangulare de flancare, porŃile de intrare, pietonală şi pentru care, despărŃite de 
un pilon, erau de 2,5 şi respectiv 4,5 m.    

ConstrucŃiile interioare castrului se aflau la joncŃiunea căilor principale, între ele 
fiind şi temple, dar, probabil, clădiri mai ales din lemn, cu fundaŃii din piatră. Au 
fost scoase la iveală prin săpături arheologice clădirea Praetorium-lui26 şi alte 
construcŃii de pe via principalis, aceasta din urmă pavată cu lespezi de calcar. 
Descoperirea în preajma catedralei romano-catolice a unui altar votiv consacrat 
zeiŃei amintirii răzbunătoare Nemesis, face posibilă existenŃa pe aceste locuri a 

                                                        
24  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) 

25  Dan Anghel. Continuitatea unei fortificaŃii de la castrul roman Apulum la cetăŃile medievale din Alba Iulia , în Analele 
AsociaŃiei NaŃionale a Tinerilor Istorici din Moldova, 1999, p.175. 

26  CIL, III, 7791 atestă reparaŃii din anul 205 la zidul castrului şi al pretoriului din ordinul guvernatorului consular al celor 
trei Dacii. 
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unui templu şi, totodată perpetuarea  tradiŃiei unui loc sacru în cetate, transmisă şi 
evului de mijloc. 

Castrul a fost sediul guvernatorului Daciei Superior şi, ulterior al Daciei Apulensis. 

Canabele (canabae legionis – locuinŃele familiilor legionarilor) din preajma 
castrului ocupau o suprafaŃă de cca 500 x 700 m. Din ele s-a dezvoltat aşezarea 
civilă Colonia Aurelia Apulensis şi, ulterior Colonia Nova Apulensis, cu construcŃii 
de piatră. Trebuie subliniată însemnătatea deosebită a situării râului navigabil 
Mureş în proximitatea castrului şi coloniei romane, ceea ce a determinat 
specializarea nautică, portuară, a unei părŃi a aşezării civile, denumită portus, atât 
în antichitate cât şi în evul mediu, toponim transmis de romanici migratorilor 
maghiari, Partoş-ul actual. Asigurarea unei comunicaŃii sigure între râu, port şi 
castru va fi determinat poziŃia unor porŃi ale acestuia şi construcŃii adiacente 
acestei direcŃii. 

La 213 împăratul Caracala însoŃit de mama sa Iulia Augusta vizitează Apulum, 
fapt confirmat de descoperirea recentă a unei inscripŃii votive dedicată 
împărătesei mame în parcul Custoza. 

După părăsirea Daciei de către administraŃia romană, castrul, ca şi aşezarea, 
rămân abandonate pentru şapte secole, mărimea fortificaŃiei descurajând 
refacerea ei de micile comunităŃi rurale vecine, mai ales că, potrivit opiniei lui 
A.A.Rusu, zidurile nu erau suficient de înalte spre a permite o apărare eficientă27. 
Opinia este însă contrazisă de descrierea cronicilor timpurii ungare despre 
însemnătatea şi înălŃimea zidurilor antice aflate de migratorii maghiari la venirea 
lor28. 

În a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate a celui de-al IX-lea fortificaŃia se 
afirmă ca un centru de putere29, în condiŃiile însă a unor structuri înconjurătoare 
mai puŃin consistente. Pe baza unora dintre descoperirile arheologice, s-a putut 
vorbi de o prezenŃă bulgară, cu unele materiale occidentale (france), socotindu-se 
chiar că de la primul Ńarat bulgar ar proveni poate şi numele Bălgrad30. De factură 
turanică ar fi şi mormintele cu oase de cal, descoperite în jurul catedralei catolice. 

 

Evul Mediu 

Toponimul este multiplu: Bălgradul slavo-românesc, Gyulafehérvár maghiar 
(Cetatea Albă a lui Gyula/Iulius), Weissenburg, pentru germanici, Alba Carolina, 
Karlsburg, Kárlfehérvár, pentru administraşia imperială cezaro-crăiască şi 
maghiară, Alba Iulia după forma occidentală şi românească modernă, provenită 
din latină. 

În secolele VIII-IX 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) 31, unul dintre conducătorii maghiar intraŃi în 

                                                        
27  Adrian Anrei Rusu, Alba Iulia between Bishopric See and the Capital of the Principalitz of Transylvania, Alba Iulia, 

2010, pp. 11-12. 
2828  Albinus Gombos, Catalogus Fontium, vol. III, 2589-2590. 
29  Kurt Horedt, Voievodatul de la Bălgrad-Alba Iulia, în SCIVA, 5, 3-4, 1854, pp. 486-494. 
30  Ibidem.  
31 Kedrenos, Historiarum compendium, în FHDR, III. 
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Transilvania şi stabiliŃi în vechiul Apulum, este întreruptă de cucerirea de către 
Regatul Ungariei sub Ştefan cel Sfânt (997-1038). 

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 colŃul 
sud-vestic unde se aflau lăcaşurile de cult. MenŃionarea la 1206 a unui  „castrum 
Albense” („cetatea Alba Iuliei”)32 şi la 1349 a acelui ”castrum ecclesie” 33 („cetatea 
bisericii”) infirmă aserŃiunile lui Andrei Adrian Rusu privitoare la inexistenŃa cetăŃii 
medievale.  

 

X s. Cercetările arheologice efectuate în anii ’70 ai secolului XX (Radu Heitel şi 
colaboratorii) au scos la iveală sub nava laterală sud a catedralei catolice Sfântul 
Mihail o rotondă în opus mixtum cu abside semicirculare, cu similitudini la 
capelele castrale din Moravia, Polonia, Ungaria, peninsula Balcanică. 

XI s. început. Cetatea Albă a lui Gyula devine centrul unui comitat regal maghiar 
prin victoria regelui Ştefan I asupra urmaşilor lui Gyula. Oraşul numit Alb, după 
zidurile romane, fortificaŃia fiind caracterizată de A. A. Rusu drept „moat 
fortification” sau „Burgwälle”34. ”Moat fortification” desemnează în terminologia 
construcŃiilor medievale militare acel element de fortificare reprezentat de şanŃ, 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 
construcŃii interioare din lemn, înconjurate de palisade şi, eventual de şanŃuri. Pe 
lângă faptul că cele două tipuri de fortificaŃii nu sunt similare, cetatea Alba Iulia nu 
poate fi asimilată uneia înconjurată de şanŃuri cu apă. Cetatea medievală este de 
fapt o adaptare a castrului roman la noile condiŃii ale epocii35.  

Cetatea medievală preia zidurile antice, neexistând în evul mediu cetăŃi pe acest 
plan şi de asemena mărime36, fapt evidenŃiat de preluarea în fundaŃiile palatului 
episcopal, ulterior princiar, a unei părŃi din zidul sudic al castrului roman, de turnul 
porŃii principalis dextra, de săpăturile arheologice la zidul nordic al palatului Apor, 
clădit pe cel al castrului37. 

Iobagi ai cetăŃii (castrenses) au casele pe versantul estic al platoului, sub zidul 
roman ruinat, locuinŃele lor întrebuinŃând pietre romane, având un bogat inventar 
ceramic, bijuterii şi monede.  

Se construieşte prima basilică descoperită arheologic în infrastructura catedralei 
catolice Sfântul Mihail, basilică funcŃională până la finele secolului.  

Este semnificativ pentru această etapă utilizarea a una sau maximum două porŃi 
ale castrului. 

1083 – FortificaŃia serveşte pentru prima dată în apărarea împotriva pecenegilor  

                                                        
32  DIR.C., veac XI,XII,XIII, vol. I, p. 267. 
33 I bidem, veac XIV, vol. II, p. 514. 
34  A.A.Rusu, op. cit., p. 12. 
35  Cf. Dan Anghel, op. cit., pp.175-180. 
36  Mircea Rusu, 1979, V. Moga, 1993, pp. 209-221. 
37  . Moga,  în Apulum, XXVI-XXXI; o privire de ansamblu a problemei la Sebestyen, 1973, pp. 224-245. 
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1100 c. Se construieşte, poate din iniŃiativa regelui Ladislau cel Sfînt (1077-1095), 
şantierul fiind benedictin, a doua basilică pusă în evidenŃă arheologic în 
infrastructura catedralei catolice Sfântul Mihail: o basilică cu trei nave şi abside 
circulare, prezentând analogii cu primele catedrale de la Alba Regală 
(Szekesfehervar) şi Kalocsa, toate trei basilici cu pilastri rectangulari. Din această 
basilica de la Alba Iulia – distrusă de tătari – se păstrează până astăzi timpanul, 
inclus ulterior la nava sudică a catedralei actuale şi înfăŃişând Maiestas Domini 
într-o execuŃie stângace, Ńeapănă, cu analogii în Germania şi Alsacia. 

XII s. ReşedinŃă a Episcopiei catolice a Transilvaniei, aşezarea are rangul de 
civitas. 

1111-1113 Primul episcop catolic menŃionat este Simon 

XII s. La sfârşitul secolului decăderea sistemului de iobagi ai cetăŃii lasă locul unei 
polarizări nobiliare şi creşterea importanŃei bisericii catolice, criză care ar fi înlesnit 
succesul atacului tătar. 

1201 Yula „voievoda et comes Albe Transiluane”, titlul voievodal încorporând şi 
pe acela de comite al celui mai important comitat intracarpatic. 

1241 Cetatea este devastată de tătari. Canonicul Rogerius de Oradea a lăsat o 
descriere înfiorată a aşezării după pustiire: „a silvae recesu ad Albam venimus 
civitatem, in qua nihil potuit reperiri, preterquam ossa et capita occisorum, 
basilicarum et palatiorum muros diruptos et subfossos, quos nimia christiani 
amoris effusio macularat”38. Este dovada prezenŃei în viitorul perimetru fortificat a 
temeliilor unor biserici şi palate din secolele XI-XIII, a căror suprastructură fusese 
parŃial distrusă de invazia mongolă. 

1247-1256/1259 Prima etape de construcŃie a catedralei catolice Sfântul Mihail. 
Inspirat din modele austriace de la finele secolului al XII-lea, precum Sfântul Paul 
de la Klosterneuburg, proiectul prevedea două turnuri pe latura de vest, abside 
semicirculare şi absidiole pentru transept, precum şi inovaŃii gotice datorate 
contactelor cu şanttierele cisterciene contemporane ce funcŃionau la Worms, 
Ratisbona, Viena, Tišnov, Ják etc39. În perioada amintită au fost înălŃate partea 
sudică a edificiului, având un portal decorat vegetal în bazorelief şi un timpan cu 
Maiestas Domini. Din aceeaşi etapă constructivă provine şi reprezentarea 
Sfântului Arhanghel Mihail ucigând balaurul, figurat pe peretele sudic al corului. 
Programul iconografic mai evoluat este reluat pe peretele nordic al corului.  

1260-1287 - Este abandonată ideea unei construcŃii cu cinci nave pentru una doar 
cu trei 

1263 Voievozii Transilvaniei îşi iau titlul de comiŃi de Solnoc, în loc de Alba Iulia 

1278 După această dată episcopii Transilvaniei purced la o acŃiune de fortificare 
cu turnuri şi incintă a aşezării.  

1287-1291 Este înălŃat portalul de vest, gotic, ai cărei realizatori sunt cunoscuŃi 
graŃie contractelor păstrate – cu ”magister Johannes lapicida, filius Tynonis de 
civitate Sancti Adeodati”40 (Saint-Dié, Lorena) şi cu ”Syfrido de Crakow, Jacobo 

                                                        
38  Rogerius, Carmen Miserabile, în Scriptores Rerum Hungaricarum, ed. Emericu Szentpetery, vol. II, 

Budapestini, 1938, p. 587. 
39  Virgil Vătășianu, Istoria artelr plastice, vol. I, București, 1959 
40  Zimmermann, Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, vol. , 1892, p.156, nr. 221. 
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Albensi, Herbordo de Wrbow et Henc de Helnuk carpentarius”41. Absida corului 
datează din prima jumătate a secolului al XIV-lea iar ultima adăugire a fost capela 
de pe latura nordică în veacul al XVI-lea. 

 

Epoca modernă 

Primele două secole ale epocii moderne, secolele XVI-XVII,  corespund detaşării 
treptate şi existenŃei principatului Transilvaniei, tributar Imperiului otoman (1541-
1699). De la pacea de la Carlowitz (Karlovać) din 1699 şi până la 1867 principatul 
şi apoi marele-principat al Transilvaniei este între statele Casei de Austria 
(Habsburg şi Habsburg-Lorena), fiind de la 1867 la 1918 încorporat regatului 
Ungariei, el însuşi parte a Imperiului austro-maghiar. 

Etapa secolelor XVI-XVII corespunde amorsării şi înfloririi Renaşterii transilvane, 
cu realizări rearcabile în domeniul artelor plastice, evidente şi în construcŃiile 
caselor de aparat din cetatea Alba Iuliei. 

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. 

Marea fortificaŃie construită după 1715, realizată după sistemul Vauban, şi 
perfecŃionată ulterior, este o fortificatie stelară şi nu una bastionară. 

1551-1553 In vremea ocupaŃiei imperiale Habsburgice generalul guvernator al 
Transilvaniei, generalul Castaldo dispune transformarea cetăŃii medievale într-una 
bastionară. În fapt au fost construite în fiecare dintre cele patru colŃuri ale castrului 
roman câte un bastion de pământ, după sistemul vechi italian. 

1564-1567 Giovan Andrea Gromo comandant al cavalerie principelui Ioan 
Sigismun Zapolya lasă o descriere a noilor fortificaŃii bastionare moderne.  

1580 iunie 22 Un trăsnet loveşte turnul din colŃul ce privea spre confluenŃa 
Ampoiului cu Mureşul, unde se afla un depozit de praf de puşcă, provocând o 
explozie care distruge şi o parte a zidului de curtină adiacent, provocând moartea 
a 14 persoane şi rănirea a vreo alte 6042. 

1599 noiembrie – 1600 septembrie Alba Iulia este reşedinŃa pricipelui unificator 
Mihai Viteazul 

1613-1629 Domnia principelui Gabriel Bethlen care încă din primul an începe 
lucrările de fortificare şi la Alba Iulia. Aici lucrează arhitecŃii italieni Giovanni Landi, 
Agostino Lerena şi mai cu seamă Giacomo Resti43. Dieta Transilvaniei aprobă 
ridicarea a patru bastioane. 

1627 Două dintre cele patru bastioane sunt terminate acum, fiind amplasate pe 
latura sudică a castrului roman şi provenind din transformarea şi preschimbarea 
din zid a vechilor bastioane ridicate în anii 1551-1553. 

 

                                                        
41  Ibidem, p. 179-180, nr. 247. 
42  Wolfgang Bethlen,Historia de rebus transilvanicis,  editio secunda, t . II, Cibinii, 1782, p. 439; Adrian A. Rusu, op. cit., 

p. 18-19. 
43  Kovacs, 1993, 26-28. 
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1639-1679 Wolfgang (Farkas) Bethlen oferă în Historia de Rebus Transilvanicis o 
descriere a cetăŃii, evidenŃiind folosirea ruinelor antice. 

1658,1661 Distrugerea cetăŃii şi oraşului în cursul invaziilor tătare şi turceşti 

1661/1662-1690 Domnia principelui Mihalyi Apafi I sub care curtea rezidă mai 
mult la Făgăraş, palatul princiar din Alba părăginidu-se44. Cu toate acestea la Alba 
Iulia se construiesc câteva reşedinŃe ale magnaŃilor, între care curia Apor. 

1686-1687 Alături de Cluj şi Deva, este cedată comandamentului imperial 
habsburgic (general von Scharffenberg) pentru încartiruirea trupelor. 

1689 Ultima dietă princiară întrunită aici. 

1703 Revolta condusă de Francisc al II-lea Rákóczi; ea a provocat amânarea 
lucrărilor imperiale de fortificare. Oraşul Aba Iulia se alătură principelui care este 
proclamat aici suveran al Transilvaniei. 

1704 octombrie 27- noiembrie 4 Recucerind oraşul generalul conte Louis Rabutin 
de Bussy dispune  distrugerea unora dintre fortificaŃii.  

Consiliul aulic de război de la Viena decide construirea la Alba Iulia a unei 
fortificaŃii de mari proporŃii 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. 

1711-1714 Ridicările topografice conduse de inginerul Giovanni Morando Visconti 
(1652-1717) care şi întocmeşte proiectul noii fortificaŃii45. Familia Visconti pare a 
apare în secolul XVII cu un Morando Visconti, fiul lui Parisio din Ronco, provincia 
Crolio, familie mutată apoi la Curio şi ulterior stabiliŃi în Piemont ca arhitecŃi. 
DescendenŃii uneia dintre ramurile familiei s-au stabilit spre finele secolului XVIII 
ca arhitecŃi în Rusia, familia continuându-se direct până în prima treime a 
secolului XX. 

Giovanni Morando Visconti este deasemeni 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 Clujul46, precum şi a unor cetăŃi otomane din teatrul de 
operaŃii militare de la Dunăre. 

Alături de Morando Visconti au mai lucrat în Transilvania şi alŃi arhitecŃi ticinensi 
precum Giuseppe de Quadri, Francesco Brilli, Pietro da Lugano, Givanni da 
Roveredo, Giuseppe Tencalla, Andrea şi Antonio Castello, Domenico Luchini, 
Francesco Rusca47. 

1713-1715 Demolarea construcŃiilor declarate netrebuincioase noii fortificaŃii; 
proprietarii au fost despăgubiŃi şi au primit loturi în zona mlăştinoasă de la est de 
cetate (Oraşul de Jos ).  

                                                        
44  Lupaş,  XXV, pp. 13-26. 
45  Dragomir, 1939, 496; Anghel, 1975, 245-271.  
46  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.  
47  V. Maestri Ticinesi in Transilvania tra ‘500 e ‘700,  
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Între construcŃiile dispărute se afla complexul mănăstiresc al Mitropoliei ortodoxe 
a Ardealului, cu două biserici, dintre care una construită de Mihai Viteazul 

1714 Încheierea elaborării primului proiect al noii cetăŃi întocmit de Giovanni 
Morando Visconti unde este desenată fortificaŃia existentă anterior şi ale cărei 
bastioane sunt încorporate drept cavalieri în bastioanele Sfânta Treime şi Eugeniu 
de Savoia.   

Planul pe hârtie cu suport de pânză, dimensiunile 71 x 60 cm, înfăŃişează o 
fortificaŃie stelară (fortificazione a stella). 

Aprilie 11 Generalul conte de Steinville, comandantul militar al transilvaniei 
aprobă proiectul lui Giovanni Morando Visconti.  

Aprilie 18 Consiliul aulic de război de la Viena condus de prinŃul Eugeniu de 
Savoia încheie examinarea şi amendarea proiectului, semnat la această dată 
de prinŃ. 

Aprilie 26 Generalul de Steinille notifică primirea proiectului cu observaŃiile şi 
solocitările Consiliului aulic de război de la Viena 

Iulie Generalul de Steinille notifică primirea altor rescripte de la Viena  
referitoare la construcŃia cetăŃii pe care le comunica inginerului Morandi 
Visconti 

Octombrie Proiectul refăcut pe temeiul observaŃiilor Consiliului aulic de 
război este trimis spre aprobare definitivă la Viena. 

Decizia construirii cetăŃii moderne a Alba Iuliei a fost făcută sub semnul crizei 
relaŃiilor cu Imperiul otoman care a pregătit şi declanşat în anul următor războiul 
cu Republica VeneŃia (1715) soldat cu recucerirea turcească a Peloponezului 
(Moreea).  

1715 noiembrie 4 Punerea pietrei de temelie la bastionul Împăratul Carol a cetăŃii 
Alba Carolina (Carlsburg), la care iau parte autorităŃile militare şi civile ale 
principatului şi oraşului – generalul Steinville, Sigismund Kornis, guvernatorul 
Transilvaniei, locotenet-colonelul inginer Giovanni Morando Visconti, inclusiv un 
sobor de preoŃi români în frunte cu mitropolitul unit, greco-catolic al Ardealului48. 
Piatra fundamentală a cetăŃii pusă acum marchează schimbarea numelui oraşului 
şi fortificaŃiei Alba Carolina, Carlsburg. 

1716-1718 Războiul autro-otoman încheiat prin pacea de la Passarowitz 
(Pojarevać). Datorită victoriilor obŃinute de Eugeniu de Savoia, maxima extindere 
a posesiunilor Casei de Austria prin anexarea Banatului, Olteniei şi Serbiei cu 
Belgradul. 

1720-1736 După moartea inginerului Visconti, supravegherea lucrărilor este 
încredinŃată locotenet-colonelului Johann Konrad von Weiss, care în anii 1736-
1738 alcătuieşte şi încearcă să promoveze un proiect cu anexe de dezvoltare a 
fortificaŃilor Albei Iulia49. În aceeaşi ani lucrează la definitivarea proiectelor cu 
detalii de execuŃie inginerul Giuseppe de Quadri, poate şi autorul monumentalei 
porŃi cu Triumful lui Carol al VI-lea de Habsburg 

                                                        
48  Silviu Dragomir, 1939, p. 17. 
49  Gheorghe Anghel, 1986, pp. 247-248. 
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1737-1739 Noul război cu Imperiu otoman al aliaŃilor ruşi şi imperiali romano-
germani 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 CroaŃia a impus abandonarea planurilor de dezvoltare a fortificaŃiilor 
la Alba Iulia 

1747 Planul de dezvoltare a cetăŃii alcătuit 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. 

XVIII s. Biblioteca Battyaneum cu multe manuscrise şi cărŃi de valoare mondială 
(Psaltirea Davidiană u calendar, sec. XII; Missalele de la Strgoniu, 1377; Codex 
Aureus, parte a Evangheliei de la Lorsch, scrisă către 790-800 la Aquisgrana sau 
Lorsch; Codex Burgundus sau Horae diurnae latinae et gallicae, din secolul XV) 

1747 Raportul generalului Bohn50 justifică postfestum alegerea locului cetăŃii 
caroline prin poziŃia dominantă şi fortificaŃiile preexistente. 

1849 martie-august Asediul cetăŃii Alba Iulia de trupele maghiare conduse de 
generalul polon Josef Bem. 

1851-1853 Construirea Cazarmei Babilon, azi Muzeul Unirii 

1918-1919 Preluarea cetăŃii de către adminstraŃia Ministerului de Război al 
României 

1921-1923 Construirea Catedralei Încoronării după proiectul arhitectului D.G. 
Ştefanescu, sub supravegherea inginerului T. Eremia. 

1922 octombrie 15  Încoronarea regelui Ferdinand I şi a reginei Maria în catedrala 
ortodoxă de la Alba Iulia. 

 

 

                                                        
50  Anghel, 1996, 247 
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2. Descrieri ale sitului şi cetăŃii. Mărturii istorice 

Dr. Sergiu Iosipescu, dr. Raluca Iosipescu 

1206. Un document din acest an menŃionează „castrum Albense” („cetatea Alba 
Iuliei”)51. 

1349. Amintit într-un act din acest an ”castrum ecclesie” 52 („cetatea bisericii”).  

1519. Stephan Taurinus (Stieröchsel). A publicat în 1519 Srtavromachia în al 
cărui Index Abecedarius (indice alfabetic) aminteşte montarea în cadrul porŃii 
bisericii Sf. Mihail din Alba Iulia a unei inscripŃii romane pomenind pe Iulia 
Augusta, prin grija episcopului  Ladislau Gereb53. 

1536-1537. Nicolaus Olahus. După Hungaria lui Nicolaus Olahus, redactată pe 
la 1536-1537, Alba Iulia se remarca fiind ”reşedinŃa episcopului Transilvaniei 
(vestită pin biserica ei catedrală şi prin multele   şi bogatele prebende şi prin 
mormântul lui Ioan de Hunedoara”54. 

1550. Georg Reicherstorffer. A publicat la 1550 la Viena Chorographia 
Trnsilvaniae unde a inclus şi o descriere a Albei Iulia: ”oraş străvechi şi vestită 
reşedinŃă episcopală/.../; este aşezat pe un deal povârnit, înconjurat pretutindeni 
de un şes întinsde vreo două mii de paşi; dinspre răsărit are râul Mureş şi apoi din 
partea cealaltă râul numit în ungureşte Ompay55, ce coboară din munŃi iar dinspre 
apus câmpia ajunge la ”Muntele Sfântul Mihail”. Pe acel munte, pe o stâncă foarte 
înaltă e aşezat un castel al Sfântului Mihail, ce dăinuieşte din vremea  împărăŃiei 
romane, ceea ce se poate deduce din monumentele antichităŃii care acolo sunt 
destul de numeroase. Dinspre nord se iveşte aceeaşi câmpie şi aici la o depărtare 
de o mie de paşi e râul Mureş/.../. Întinderea acestui oraş a fost atât de mare încât 
în lung şi în lat ajungea la cinci mii de paşi./.../ Alba Iulia, oraş al Daciei, acume 
reşedinŃa reginei Isabella a Ungariei, care îl stăpâneşte după ce a fost desfiinŃată 
episcopia.”56. 

Este evident că avem o sugestivă descriere a castelulului episcopal, devenit 
îndată după sosirea reginei Isabella şi a fiului ei, castel princiar (1542),  dinaintea 
marii transformări care avea să se producă la numai câŃiva ani după publicarea 
acestui text. 

1567. Giovan Andrea Gromo. Comandant al cavalerie principelui Ioan Sigismun 
Zapolya între 1564 şi 1567, a lăsat şi o descriere a noilor fortificaŃii:  

„Acest oraş este aşezat pe un loc mai ridicat în mijlocul unui şes îmbietor /.../ .  
Oraşul este înconjurat de ziduri antice de piatră fărămicioasă cu şanŃuri nu prea 
late nici adânci, şi are forma unui dreptunghi şi, mulŃumită poziŃiei lui prielnice şi 
de însemnătate deosebită, a fost bine întărit de Castaldo, care l-a înzestrat cu 
patru bastioane puternice şi cu patru platforme de pământ, aşa că dacă este 
îndestulat cu cele trebuitoare, poate să se apere câtva timp împotriva oricărei 
puteri, oricât de mari. Este locuit numai de curtea maiestăŃii sale şi de câteva feŃe 
mai însemnate, împreună cu soldaŃii alcătuind garnizoana obişnuită a acelui oraş 
                                                        
51  DIR.C., veac XI,XII,XIII, vol. I, p. 267. 
52  Ibidem, veac XIV, vol. II, p. 514. 
53  Călători străini, vol. I, p. 159; CIL, II/1, p. 193, nr. 1070. 
54  Călători străini, vol. I, p. 490. 
55  Ampoiul. 
56  Călători străini, vol. I, pp. 221-222, 223. Perimetrul castrului roman nu va fi atins nici 2000 m. 
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şi cu garda personală a principelui. În afara cetăŃii, spre vest, se află un mare 
suburbiu în care locuiesc negustorii şi unde se fac mari negustorii/.../.  

Aici se află palatul regal din acest oraş care a fost reşedinŃa episcopală şi a ajuns 
în ruină în urma neîngrijirii timp de mai mulŃi ani. Dar regina Isabella, mama 
regelui de faŃă, a restaurat foarte bine clădirea. Lângă acest palat se află 
catedrala.”57 

1658. Georg Kraus. Notar al Timişoarei, cu studii în Italia, Georg Krauss a lăsat o 
extrem de valoroasă Cronica Transilvaniei. 1608-1665, în fapt, în cea mai mare 
parte o lucrare memorialistică. El descrie pustiirea Alba Iuliei de către oastea 
hanului tătar. 

„Alba Iulia este dărâmată la 5 şi 6 septembrie [1658]:  
Au pârjolit VinŃul şi s-au abătut spre Alba Iulia, care a fost dărâmată până la 
temelii, odată cu castelul princiar şi palatele minunate clădite cu mari cheltuieli de 
Gabriel Bethlen, ca şi minunatele biserici şi turnurile. În ele îşi căutaseră scăparea 
mulŃi locuitori şi 53 de studenŃi. Aceştia au fost arşi odată cu clădirile, restul au fost 
ucişi şi 569 de oameni au fost luaŃi în robie. Toate mormintele regeşti şi princiare 
au fost pângărite şi prădate, iar osemintele arse, odată cu biblioteca princiară şi 
cu întreaga arhivă cu toate documentele scumpe, astfel încât numai pagubele 
pricinuite acestui oraş nu pot fi socotite şi nici preŃuite. După pustiirea Alba Iuliei 
duşmanii s-au îndreptat asupra Aiudului”58. 
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4. Dosar cartografic 

Dosarul cartografic a fost alcătuit de dr. Sergiu Iosipescu şi dr. Raluca Iosipescu, 
şi a fost completat de arh. Irina Popescu-Criveanu. 

Planul castrului Legiunii XIII Gemina suprapus pe imaginea satelitara a cetăŃii 
Alba Carolina, propunere reconstituire. In centru, clădirea Praetorium-ului (sediul 
Comandamentului). 

 
Art Historia (http://art-historia.blogspot.ro/2011/12/distrugerea-castrului-legiunii-xiii.html) 
 

 



 

 

 

49 

4.1. Tabula Peutingeriana (sec. XIII) 

 
 
Manuscrisul elaborat către 1265 poate de un călugăr din Colmar (Alsacia, FranŃa), 
reproduce o hartă a itinerariilor Imperiului Roman, sinteză a unor lucrări pe regiuni 
databile din vremea domniei lui Augustus (30 a.Cr-14 p. Cr) şi până după 328, 
având în vedere reprezentarea pe hartă a Constantinopolelui, întemeiat atunci. Se 
păstrează astăzi la Biblioteca NaŃională de la Viena. 
Apula, cum apare pe hartă Apulum, este înfăŃişat ca un oraş cu două turnuri cu 
câte o poartă fiecare, precum, de pildă Narbonne în Gallia sau Napoca şi spre 
deosebire de Porolissum care are câte două deschideri înguste la fiecare turn. 
Apula este situat la 8 mile de Blandiana şi 12 mile de Brucla. 

Este cea mai veche reprezentare a aşezării. 
 
 

 
Tabula Peutingeriana, detaliu cu castrul de la Apulum 
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2. Harta voievodatului şi principatului Transilvaniei în secolele XV-XVII 

 

Harta, elaborată pe temeiul documentelor şi reprezentărilor cartografice 
contemporane, înfăŃişează comitatele şi scaunele transilvănene, între care se 
remarcă acela al Albei Iulia.  
 

3. Abraham Ortelius, Transilvania, 1571, detaliu. 
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4. Nicolaus Visscher, Totius Regni Hungariae et adjacentium regionum 
Tabula, 1687. 

 

Harta, realizată în vremea războiului Ligii Sfinte împotriva Imperiului otoman, se 
remarcă prin prezentarea Albei Iulia cu semnul de cetate bastionară. 

 

 

 
Harta Visscher - detaliu. 
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5. Plan anonim italian al Albei Iulia, 1687 

 

Se remarcă patrulaterul central, denumit ”Castello” ce suprapune planul castrului 
roman, cele două bastioane construite în vremea lui Gabriel Bethlen şi urmele 
unuia din bastioanele de pământ construite sub generalul Castaldo.  

La mijlocul curtinei estice este marcată o poartă (Sfântul Gheorghe)  cu două 
turnuri rectangulare interioare apărată la exterior printr-o barbacană. Această 
barbacană a fost inclusă în bastionul Sfântului Ioan de Capistrano şi reamenajată 
ca o construcŃie de piatră cu diametrul de 20 m a servit ca pulberărie şi apoi ca 
moară59. 

La mijlocul curtinei vestice, simetric, se afla o altă poartă (Sfântul Mihail, a 
Închisorii) flancată de turnuri patrulatere călărind zidul de incintă, cu pod sau 
punte de acces din exterior. Pe aceeaşi curtină între poartă şi bastionul de sud-
vest se mai afla un mic turn semicircular, deschis la interior. 

Pe latura de nord, în colŃul de nord-vest este figurat un mic patrulater ce ar putea 
indica prezenŃa unui turn de colŃ, eventual preluând temeliile unuia roman din 
acest colŃ al castrului. La mijlocul laturii de nord, la exterior, este redat un alt mic 
patrulater, posibil pe traseul unui turn de poartă roman. Acesta din urmă va 
apărea redus pe planul Visconti de la 1711 la dimensiunile unui mic  turn 
rectangular. Pe această latură şi în interior sunt figurate, adosate zidului de incintă 
două clădiri paralelipipedice şi una triunghiulară.  

În curtina sudică este de presupus o poartă, probabil secretă, situată nu departe 
de urechea bastionului sud-vestic, dacă nu chiar pe la acesta, prevăzută cu un 
podeŃ - figurat pe plan – ce permitea ieşirea de urgenŃă din palatul princiar şi 
traversarea şanŃului înconjurător. 

Pentru flancarea modernă, la extremităŃile curtinei nordice se vor fi aflat 
bastioanele construite din ordinul generalului Castaldo, pe care refacerea din 
vremea lui Gabriel Bethlen nu apucase să le prefacă în piatră. Urmele celui de 
nord-est se pot seziza în planul din 1687 şi cu mai multă claritate pe ridicarea 
arhitectului Giovanni Morando Visconti de la 1711. 
                                                        
59 Adrian A. Rusu, op.cit., p. 16. 
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Planul de la 1687 prezintă totodată valea Ampoiului şi terasa pe care a fost 
amplasat castrul roman. În colŃul de nord-est, într-o ruptură a terasei este marcat 
un drum ce traversează valea Ampoiului către poarta de est. Tot de aici, un alt 
drum coboară până în dreptul bastionului de sud-est de unde se frânge către est, 
traversând valea Ampoiului, printre construcŃiile din afara cetăŃii, şi apoi pe cea a 
Mureşului, pentru a continua pe aceeaşi direcŃie. 

Se mai poate remarca faptul că celelalte drumuri figurate sunt situate pe latura de 
vest, făcând legătura dintre poarta de pe această latură şi aşezarea dezvoltată în 
afara zidurilor cetăŃii şi pe latura de sud, în dreptul construcŃiilor ”Gran Chiesa e 
Palazzo del Principe” din interior. Tot în legătură cu cele trei construcŃii se poate 
avansa ipoteza existenŃei unei alte căi de acces, figurată ca punte sau pod, 
asemănătoare celei din dreptul porŃii de vest. Drumurile care continuă spre vest şi 
sud reprezintă vechile drumuri romane către oraşul antic şi necropole. 

 

 
Planul din 1687 – detaliu, cf. Studiu istoric şi arheologic, 2005, fig. 6. 
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6. Giovanni Morandi Visconti, Pianta da Caroburgho o sia Alba Carolina in 
Transilvania, 1711-1714. 

 

Este cea mai detaliată ridicare în plan a cetăŃii bastionare din vremea principatului 
autonom, efectuată de inginerul italian în anii 1711-1714. Sunt marcate zidurile de 
incintă care suprapun pe acelea ale castrului roman, cele două bastioane de 
piatră şi cărămidă de pe latura de sud construite în vremea principelui Bethlen, 
bastionul de pământ din colŃul NE ridicat din porunca generalului Castaldo.  

De o excepŃională importanŃă este fortificarea colŃului sud-vestic al cetăŃii, 
închizând palatul şi biserica. Ea este reprezentată pe plan printr-un zid de incintă 
care leagă curtina de V de cea de S, fiind marcat cu litera L şi cu o altă culoare 
faŃă de restul contrucŃiilor cetăŃii. Această curtină are în dreptul transeptului nordic 
al bisericii un traseu bastionar şi două intrări corespunzând celor ale palatului 
princiar.  
Această fortificaŃie separă palatul şi biserica de restul cetăŃii. Ansamblul mai 
cuprindea fortificaŃiile palatului princiar formate din două turnuri patrulatere la 
colŃurile laturii de vest. Culoarea diferită a acestei curtine poate sugera fie o 
vechime diferită a acesteia, fie realizarea ei într-un alt material. Două axe redate 
punctat reunesc poarta de E cu cea de V şi, poate, via principalis din castrul 
roman. Este semnificativ că aceste trasee punctate se suprapun şi tramei stradale 
generale a cetăŃii medievale şi din secolele XVI-XVII. Analiza construcŃiilor din 
interiorul cetăŃii sugerează existenŃa unor cartiere delimitate pe o parte de 
aceleaşi axe, pe de altă parte de drumuri perimetrale în partea de N, E şi V. 
Semnificativă este păstrarea amplasamentului grădinii franceze a cetăŃii princiare 
de actualul parc Custoza. 
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Planul din 1700, cf. Studiu istoric şi arheologic, 2005, fig. 7. 
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7. Johannes Baptista Homann, Sacrae Majestatae Geographus, Principatus 
Transilvaniae in suas quasque nationes earumque sedes et regiones cum 
finitimis vicinorum statuum provinciis accurae divisus, Norimbergae, post 1715. 

 

Harta nu este datată, dar după titlul lui J. B. Homann de geograf imperial, obŃinut 
de la împăratul Carol al VI-lea în 1715, tipărirea este posterioară acestei date şi 
evident anului decesului autorului (1724). Este de remarcat în cuprinsul hărŃii 
reprezentarea, am spune personalizată a cetăŃilor. Întâmplător sau nu 
reprezentarea Albei Iulia se apropie de forma din planul de la 1687, ceea ce ar 
putea presupune circulaŃia acestuia în mediul cartografilor, cu atât mai mult cu cât 
planul pare a fi fost extras dintr-o lucrare tipărită. Nu este exclus ca în vremea 
prezenŃei militare  imperiale Habsburgice în Transilvania, fie de la 1661-1664, fie 
după 1684, să fi circulat chiar un plan sau măcar o descriere mai detaliată a cetăŃii 
bastionare. În acest caz J. B. Homann a înŃeles dublarea fortificaŃiei medievale de 
una bastionară de pământ, între bastioanele căreia se adăugaseră cleşti simpli. 
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8. Lindemann, Plan von Carlsburg in Siebenburgen, cca 1737. 
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9-11. Planurile Weiss (1731 şi 1738); planul atribuit geberalului Bohn 

 
Planul din 1731, detaliu, cf. Studiu istoric şi arheologic, 2005, Plan VIII. 

 
Planul Weiss prezentat de A. A. Rusu (http://cetati.medievistica.ro) 
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Planul din 1731, detaliu cu latura de nord, cf. Studiu istoric şi arheologic, 2005. 

 
Planul din 1738, detaliu cu latura de nord, cf. Studiu istoric şi arheologic, 2005. 

 
Planul atribuit lui Bohn, latura de nord, cf. Studiu istoric şi arheologic, 2005. 
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12. General Bohn, Relevee ale fortificaŃiilor Albei Iulii, 1747, Arhiva de război 
de la Viena (Arhivele NaŃionale Bucureşti, microfilme Austria). Planurile conŃin 
ridicări topografice ale cetăŃii în vederea noului proiect de dezvoltare a 
fortificaŃiilor. 
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13. Planul cetăŃii Alba Carolina, mijlocul secolului XVIII. Planul păstrat la arhiva 
Muzeului naŃional maghiar din Budapesta, datorat unui autor necunoscut, 
înfăŃişează starea fortificaŃiilor la mijlocul sec. XVIII. ImportanŃa sa deosebită 
constă în figurarea reamenajării barbacanei de pe latura de est a cetăŃii.  
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14-16. Planurile din 1752-1766 şi 1771 

 
Plan publicat de Dr. Gheorghe ANGHEL, “220 de ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan », 
http://www.dacoromania-alba.ro/nr20. Cf. autorului, într-o primă hartă a oraşului, cetăŃii şi 
împrejurimilor acestuia, datată între 1752 şi 1766, apare în colŃul sud-estic al terasei amintite 
semnul unei spânzurători, locul nefiind inscripŃionat; în cea de-a doua hartă din 1771, „locul de 
execuŃie al oraşului este marcat în acelaşi colŃ de sud-est cu semnul spânzurătorii şi inscripŃionat 
în limba germană “Galgen Berg” (Dealul Furcilor). Prin furcă se înŃelegea în evul mediu, Ńeapă în 
care erau traşi condamnaŃii şi expuşi trecătorilor până mureau sau putrezeau şi cădeau la 
pământ. Locul precis se afla chiar la marginea terasei pe o mică înălŃime din apropierea vechiului 
drum principal (circa trei sute de metri) ce lega oraşul Alba Iulia de podul de peste Mureş din 
cartierul Partoş la intrarea în oraş dinspre Sebeş. În cărŃile funciare ale oraşului întocmite în 
secolul al XIX-lea locul se numea ‘’La spânzurătoare”. 
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Plan 1752 copie 1806. http://www.medievistica.ro/forum/viewtopic.php?f=21&t=174&start=15 
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17. Kriegs Charte des Gross Fürstenthum Siebenbürgen, cunoscută sub 
numele de Josephinische Landesaufnahme, ridicată între 1769-1773. 

 

Harta nu este atât importantă pentru înfăŃişarea stadiului fortificaŃiilor Albei Iulia, 
cât pentru împrejurimile acesteia, la sud locul execuŃiilor publice, marcat printr-o 
spânzurătoare, mai la sud, portul la Mureş, îndeosebi pentru transportul sării; la 
nord, între Şard şi Miceşti (Kisfalud), despărŃirea din Ampoi a unei gârle pe care 
sunt figurate mori, care udă zona de est a platoului cetăŃii; la Miceşti, moara de 
pulbere şi „Laboratorium”, ambele pentru fabricarea muniŃiei.  

 

 
Josephinische Landesaufnahme, ridicată între 1769-1773, detaliu cu oraşul 
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Josephinische Landesaufnahme, ridicată între 1769-1773, detalii 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komitat_Wei%C3%9Fenburg_-
_Gro%C3%9Ff%C3%BCrstentum_Siebenbuergen_1769-1773.jpg 
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18. Planul de tragere – 1923 
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19. Planul oraşului Alba Iulia – 1939 
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5. Date relevante pentru principalele situri arheologice 

Dr. Sergiu Iosipescu, dr. Raluca Iosipescu 

5.1. Castrul roman Apulum 

Castrul roman Apulum, 1992 
"Zona palatului Apor"; pe latura de nord a castrului roman şi cetăŃii medievale. Cercetări; 1992. 
Au fost cercetate: faza de pământ şi zidul castrului roman şi locuinŃe medievale din sec.XII-XIII, 
XIV-XVI, cu inventar divers şi foarte bogat.  

Castrul roman Apulum, 1994 
S-a avut în vedere turnul de vest al porŃii, unde au apărut stratigrafic, un pavaj din cărămidă 
(păstrat pe o suprafaŃă de 3,50/2,50 m.) plasat în interiorul fostului turn roman, pavaj datând 
eventual de la sfârşitul veacului XIX, s-a pus în evidenŃă nivelul monetăriei feudale a oraşului şi s-
a reuşit degajarea laturii vestice a turnului propriu-zis, având în alcătuire blocuri ecarisate în opus 
quadratum, legate cu mortar. Având grosimea de 1,50 m., latura degajată a turnului se păstrează 
pe o lungime de 6,70 m.  

Castrul roman Apulum, 1995 
Reluate în cursul anului 1994 (după o cercetare prealabilă în 1986) cercetările arheologice având 
ca obiectiv porta principalis dextra a castrului legiunii XIII Gemina de la Apulum au dezvelit turnul 
de vest al porŃii situat pe latura sudică a fortificaŃiei. Este de precizat că  terenul, situat pe str. 
Militari, este singurul loc liber în care investigaŃiile pot să ofere şansa conservării în situ a unui 
obiectiv istoric important. 

După îndepărtarea nivelelor medievale (se cunosc menŃiuni documentare că aici au fiinŃat edificii 
monahale, monetăria oraşului, un turn de pompieri ş.a.) s-a ajuns la stratul antic corespunzător 
unuia din turnurile ce flancau poarta castrului, turn de formă patrulateră. Turnul a fost ridicat în 
agger-ul fazei de pământ a castrului, laturile sale cuprinzând în elevaŃie blocuri ecarisate, aşezate 
în tehnica opus quadratum.  

Latura vestică a edificiului, groasă de aproximativ de 1,60 m, păstrează opt rânduri de asize, 
ultimul nivel al acestora fiind surprins la cota de -3,75 m. Latura opusă, din care în situ au fost 
surprinse doar blocurile de la bază are grosimea de 2,15 m, o explicaŃie, deocamdată ipotetică, 
fiind aceea că latura se găseşte în apropierea porŃii propriu-zise, care, aşa cum au dovedit-o 
investigaŃiile mai vechi, se încadrează în tipul porŃilor duble, cu pilon median. 

Intrarea în acest prim turn pus în evidenŃă, cu deschiderea de 1,70 m, era practicată în partea 
dinspre interiorul castrului (nord), unde, la adâncimea de 2,85 m a fost surprins pragul şi scările 
de acces. Cu siguranŃă turnul a avut parter şi etaj. 

Turnul de vest, degajat în cea mai mare parte, are un ieşind de 0,80 m în afara frontului incintei 
propriu-zise (a se vedea ca analogie castrul de piatră de la Drobeta). 

Desele intervenŃii după încetarea activităŃii în castru (spre exemplificare între laturile edificiului se 
păstrează şi în prezent un arc de boltă din cărămidă legat de activitatea monetăriei medievale) au 
înstrăinat, în decursul secolelor, piesele de inventar romane. Au fost recuperate, totuşi, fragmente 
de materiale de construcŃie cu însemnele abreviate ale unităŃii romane ce a staŃionat aici, pe 
întreaga durată a stăpânirii romane în Dacia, precum şi câteva fragmente ceramice. 

Castrul roman Apulum, 1996 
Degajarea celui de-al doilea turn (de est) al porŃii de pe latura de sud a fortificaŃiei antice - porta 
principalis dextra. Turnul de est al porŃii, având aceeaşi formă patrulateră (dimensiuni interioare 
2,80 X 2,80 m) este mai slab conservat decât pandantul său vestic, pe întreaga lui suprafaŃă 
constatându-se intervenŃii în epoca medievală şi modernă, când aici a funcŃionat, între altele, 
monetăria oraşului Alba Iulia. Grosimea laturilor este variabilă, cuprinsă între 1,98 m. (latura 
dinspre pilonul median al intrării) şi 1,65 m. (latura de nord, unde s-a surprins intrarea în edificiul 
propriu-zis). Pe una din laturi (est) blocurile se păstrează şi acum în elevaŃie de 1,55 m., în vreme 
ce pe laturile opuse (vest şi nord) se mai păstrează doar patul de aşteptare (aici blocurile din 
elevaŃie au fost dislocate după epoca romană). Nivelul de călcare în turn, situat deasupra fazei de 
pământ, constă din blocuri şi "plăci" de calcar de formă patrulateră (surprinse la adâncimea de 
3,15 m).  Pe baza descoperirilor numismatice (monede din bronz de la Traian) întregul complex a 
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fost ridicat în piatră în a doua jumătate a secolului al II-lea p. Chr., corespunzător domniei 
împăratului P. Aelius Hadrianus.  

Castrul roman Apulum, 1997 
Cercetarea sistematică a porŃii de sud - Porta Principalis Dextra a pus în evidenŃă pilonul central 
al porŃii, relativ bine conservat. S-a stabilit cu precizie lungimea acestuia (5,40 m), grosimea 
zidurilor in opus quadratum (1,75 m la capetele de nord şi sud, 1,10 m pe restul traiectului), 
precum şi elevaŃia actuală a pilonului (1,10 - 1,20 m) ce delimita cele două intrări. 

Locul porŃii antice şi al altor edificii din interiorul lagărului roman a fost utilizat pentru alte scopuri. 
Astfel s-a constatat că fosta poartă din veacurile II - III a fost blocată cu monumente romane de 
mari dimensiuni: elemente arhitectonice, monumente sculpturale şi chiar inscripŃii provenind fie de 
pe teritoriul castrului, fie de la una din necropolele romane aflate dincolo de latura sudică a 
fortificaŃiei antice. S-au descoperit, în poziŃie secundară, materiale tegulare dislocate de la cele 
două turnuri de flancare, un masiv altar votiv cu inscripŃia IOM/SACRUM şi un perete lateral de 
aedicula, decorat pe ambele feŃe cu secvenŃe din mitologia greco - romană (Leda, Chloto, etc.). 

Castrul roman de la Apulum - Porta Principalis dextra, 1998 
Dezvelirea laturii estice a turnului de est, de flancare, al porŃii castrului legiunii XIII Gemina şi 
urmărirea acestuia până la zidul de incintă al fortificaŃiei antice. Cu toate intervenŃiile ulterioare, a 
fost pusă în evidenŃă şi această latură din complexul porŃii romane, măsurată acum cu exactitate 
(6,50 x 1,55 m) şi păstrată în elevaŃie pe mai bine de 1,50 m. Îndepărtarea depunerilor târzii a 
permis şi dezvelirea parŃială a curtinei pe o lungime de 3,10 m (corespunzătoare interiorului 
turnului de est al porŃii romane), zid alcătuit din masive blocuri patrulatere legate cu mortar 
hidraulic.  

Castrul roman Apulum - Porta principalis dextra, 1999 
Cercetările arheologice la obiectivul ,,poarta de sud a castrului roman" au constat, în principal, din 
prelungirea înspre E a suprafeŃei iniŃiale (ocupată de intrarea antică) în vederea decopertării laturii 
de est a turnului (t. II) porŃii romane, precum şi evidenŃierea intervenŃiilor din evul mediu şi epoca 
modernă.  

O mică secŃiune de control (2,5 x 1 m), trasată în exteriorul laturii de vest a aceluiaşi bastion de 
flancare a constatat prezenŃa agerr-ului în care au fost ,,implantate" bastioanele din faza de piatră 
a castrului. Tot cu acest prilej a apărut între bastion şi pilonul median o lentilă de pietriş care 
provine cu siguranŃă de la drumul (via principalis) ce unea poarta cu interiorul fortificaŃiei. 

Castrul roman Apulum - Porta principalis dextra, 2000 
după prealabila curăŃire a interiorului porŃii, a fost extinsă suprafaŃa ocupată de vestigiile antice. 
Pentru o mai bună consolidare a peretelui de N s-a procedat la terasarea profilelor. InvestigaŃia 
arheologică a pătruns în nivelul medieval, respectiv cel al monetăriei principilor Transilvaniei, din 
care a fost scos la lumină un bogat inventar. 

În poziŃie secundară, în cadrul inventarului arheologic, au apărut materiale tegulare romane (fără 
ştampilă), elemente de paviment şi doua fragmente provenind de la inscripŃii funerare romane; 
materiale ce se adaugă altor epigrafe antice (şi monumente sculpturale sepulcrale) cu care, în 
Evul Mediu timpuriu, s-a închis fosta poartă antică.  Prelungirea spre E a suprafeŃei (dincolo de 
latura de E a celui de-al doilea turn de flancare a porŃii) a avut darul de a pune în evidenŃă un 
fragment dintr-un zid de cărămidă legat, probabil, de faza de activitate a monetăriei din sec. XVIII 
- XIX. Acesta ar putea fi utilizat, ca şi zidul din piatră de râu, surprins în continuarea laturii vestice 
a turnului de flancare, pentru consolidarea şi punerea în valoare a porŃii castrului.   

Castrul roman Apulum - Porta principalis dextra, 2001 
S-a urmărit degajarea integrală a intervenŃiilor medio-moderne din turnul de flancare de E, 
dezvelirea interiorului turnului şi degajarea nivelului de călcare de la parterul edificiului (din faza 
de piatră). În timpul cercetărilor din interiorul acestui vestigiu antic au fost scoase mai multe 
blocuri paralelipipedice, realizate în manieră opus quadratum, căzute atât din elevaŃia zidului de 
interior, cât şi din cele trei laturi ale turnului (latura de S coincide la Apulum cu zidul de curtină al 
fortificaŃiei romane - n.n.).  

Pentru o cât mai adecvată consolidare a pereŃilor suprafeŃei ocupate de intrarea romană, a fost 
deschisă spre V (înspre Catedrala Romano-Catolică aflată în vecinătate) o suprafaŃă de 5,5 x 3,5 
m ce a adus cu sine dezvelirea până la baza ager-ului (din faza de pământ a castrului - n.n.) a 
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laturii celui de-al doilea turn (păstrat în elevaŃie pe mai bine de 3 m) şi decopertarea părŃii 
superioare a zidului de incintă al castrului, bine păstrat pe traseul laturii de S. În acelaşi spaŃiu s-
au descoperit mai multe pietre sferice din calcar, interpretate drept "ghiulele" utilizate de 
catapultele romane. 

 
 

Castrul legiunii XIII Gemina – Porta Principalis Dextra, 2002 
De-o parte şi alta a pilonului median de închidere a porŃii duble antice (păstrate în elevaŃie 
maximă de 2 m, lung de 5,65 m şi lat de 1,80 m) au fost îndepărtate, până la nivelul de călcare 
roman intervenŃiile medievale şi moderne care au afectat în timp, atât intrarea propriu-zisă cât şi 
cele două turnuri rectangulare de flancare a porŃii. Manual şi apoi mecanic (cu o macara) au fost 
îndepărtate toate blocurile şi fragmentele din piatră aşezate în poziŃie secundară. Multe din 
blocurile din calcar organogen cu urme de numuliŃi, realizate şi puse în operă în maniera opus 
quadratum, dislocate din elevaŃia zidului de incintă, a turnurilor de flancare şi a pilonului median 
au fost reaşezate pentru utilizarea lor în restaurarea şi conservarea obiectivului.  

S-a adâncit spaŃiul porŃii până la nivelul de călcare antică, atingându-se un compact nivel de 
pietriş de râu ce reprezintă spaŃiul curŃilor porŃii. Din acest nivel s-au recuperat puŃine materiale 
arheologice. Amintim totuşi apariŃia unui fragment dintr-un vas de provizii – dolia – cu pereŃi groşi, 
apoi o cute din piatră cu semne incizate (utilizată la nivelarea zidurilor în faza de piatră a 
castrului), precum şi un piron din fier (lung de 23 cm.) în forma literei T.  

În turnul de vest al porŃii, în epoca medievală a fost plasată o construcŃie legată de activitatea 
monetăriei oraşului Alba Iulia (veacurile XVII-XVIII). Cum în decursul timpului această construcŃie 
prevăzută cu o boltă din cărămidă s-a deteriorat continuu s-a decis îndepărtarea ei pe cale 
arheologică. În acest spaŃiu al turnului de flancare, au apărut materiale arheologice medievale, în 
principal ceramică fragmentară. După "golirea" interiorului turnului de vest al porŃii s-a constatat 
că acesta se păstrează foarte bine pe două laturi, respectiv latura de V unde blocurile aşezate în 
maniera opus quadratum au o elevaŃie de 3 m şi latura de S unde aceleaşi blocuri se înalŃă in situ 
până la 6 m înălŃime. IntervenŃiile medievale au înlăturat latura de E a turnului roman (a cărui 
bază de blocuri paralelipipedice romane se păstrează şi au fost puse în evidenŃă în campaniile 
precedente.) înlocuindu-l cu un zid alcătuit din piatră de râu, fragmente de zidărie antică şi 
ceramică, legate cu var.  

Castrul legiunii a XIII-a Gemina, latura de V, 2003 
De-a lungul străzii Nicolae Iorga (fost Unirii), pe tronsonul cuprins între Hotel Cetate şi Catedrala 
Reîntregirii, s-au desfăşurat lucrările de excavare a unui şanŃ de canalizare. Lată de circa 2 m, 
construcŃia s-a adâncit cu excavatorul până la -6,50 m, în straturile aluvionare cuaternare ale 
terasei a doua a Mureşului.  

În pereŃii laterali s-au conturat o stradă romană alcătuită dintr-un strat de balast, patru ziduri 
clădite din bolovani de râu din antichitate şi evul mediu, bordeie cu podeaua marcată de o linie 
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consistentă de cărbune, un drum medieval dispus pe direcŃia E - V, pavat cu bolovani de râu 
(sec. XVIII), substrucŃiile galeriei fortificaŃiei austriece, parŃial demolate după realizarea Marii 
Unirii, cu prilejul amenajării accesului în incinta "CetăŃii", şanŃul exterior al castrului roman, un 
cuptor de ars var sau cărămidă şi alte obiective arheologice rămase în taluzul construcŃiei 
subterane sau distruse de cupa excavatorului. 
La 5,60 m spre E de colŃul zidului de S al Spitalului de Neurologie s-a decopertat colŃul sud-vestic 
al turnului lateral al porŃii de V a castrului antic, aflat la 1,30 m adâncime. La V de turn, în pereŃii 
şanŃului de canalizare s-au conturat elementele de fortificaŃie exterioară ale castrului, constituite 
dintr-o bermă lată de circa 6 m şi un şanŃ cu deschiderea superioară de circa 10 m. Valul median 
şi şanŃul exterior, componente exterioare ale sistemului castral antic, au rămas neprecizate 
stratigrafic datorită utilizării permanente a unui scut metalic de către constructori şi a umplerii 
succesive a şanŃului cu materialele excavate de la capătul estic.  

Turnul de S al porŃii, dezvelit pe lungimea de 1,20 m, are grosimea de 1,80 m şi pătrunde în 
orizontul cu depuneri arheologice până la 6,50 m adâncime. PorŃiunea dezvelită reprezintă 
capătul sudic al laturii de V dărâmată de austrieci la 1713-1714, conservat in situ prin acoperirea 
sa cu un strat de moloz. Partea dinspre N a zidului este acoperită de trotuarul străzii, lat de 2,40 
m, şi a fost distrusă în veacul trecut, cu ocazia săpării fundaŃiei şi a pivniŃelor subterane ale 
clădirii Spitalului de Neurologie. Zidul turnului este construit din blocuri paralelipipedice, cu feŃele 
de contact bine netezite şi suprafaŃa exterioară cioplită grosier. Ele sunt aşezate în şiruri de asize 
succesive şi paralele, începând de la nivelul fundaŃiei. Suportul de la baza zidului are aspectul 
unui bloc monolit, înalt de 1,20 m, construit din bucăŃi de piatră şi sfărâmături înnecate în mortar 
de var cald.  

Latura sudică a turnului a fost demantelată până la nivelul fundaŃiei şi toate blocurile ecarisate 
scoase din monument au servit la ridicarea unor porŃiuni din zidul cetăŃii austriece. Partea 
superioară a fundaŃiei, ivită la 6 m adâncime, a fost excavată în sensul direcŃiei laturii (E - V), cu 
cupa unui excavator de mare putere mecanică. În urma unor neîncetate intervenŃii ale utilajului, 
desfăşurate în timpul a câteva zile, fundaŃia zidului a fost scoasă până aproape la fundul şanŃului 
antic.  

La circa 8,50 m spre E de faŃada răsăriteană a turnului, excavatorul a dezvelit şi rupt un alt zid 
lucrat din blocuri de calcar fasonate şi bolovani de râu, aşezat uşor oblic pe colŃul turnului. Partea 
superioară a construcŃiei, înaltă de circa 1,10 m şi groasă de 0,90 m, a fost excavată până la 5,40 
m adâncime de către demolatorii cetăŃii medievale. În profilul şanŃului de canalizare executat în 
incinta castrului s-au mai secŃionat şi alte obiective (lentile de demolare a unor ziduri, locuinŃe 
medievale, tunelul canalului de evacuare a reziduurilor din interiorul cetăŃii ridicat din cărămidă de 
către constructorii austrieci, porŃiuni din substrucŃiile unor clădiri moderne etc.).  

Refuzul autorităŃilor de a sprijini şi finanŃa cercetarea arheologică a traseului şanŃului de 
canalizare a obstrucŃionat activitatea de înregistrare cu exactitate a unor secvenŃe stratigrafice 
importante pentru cunoaşterea evoluŃiei vieŃii umane în castru, amplasarea topografică a 
obiectivelor arheologice, îndeosebi a substrucŃiilor, a turnului porŃii şi a elementelor de fortificaŃie 
exterioară, precum şi salvarea unor piese răvăşite şi bulversate de cupa utilajelor mecanice. 

 

2. Situl catedralei romano-catolice 

Săpăturile arheologice din anii 1968, 1974-1975, 198060 au pus în evidenŃă, în preajma catedralei, 
un val de pământ construit în vremea împăratului Hadrian (118-137). Totodată, acelaşi autor a 
descoperit fundaŃiile de piatră ale unora dintre barăcile soldaŃilor romani61, a căror elevaŃie s-a 
presupus a fi din lemn62. 

Locuirea cercetată arheologic continuă în sec. IV-VI cu o aşezare, în sec. VIII, apoi IX și început 
de sec. X cu o alta de tip Dridu. Din a doua jumătate a sec. IX datează probabil și ”rotonda de la 
Alba Iulia”, monument de origine bizantină, după opinia descoperitorului. Aceleaşi cercetări au 
pus în evidenŃă un alt nivel de locuire din a doua jumătate a sec. XI. 
                                                        
60  Radu Heitel, Săpăturile arheologice din așezarea de la Alba iulia, în ”Materiale și Cercetări Arheologice”, XV, 1981, 3, 

p. 446-449 
61  Idem, în Materiale, XVI, 1986, p. 187. 
62  Ibidem; A.A.Rusu, Cetatea Alba Iulia în secolele XI-XV. Cercetări vechi şi noi, în „Ephemeris Napocensis”, IV, 1994, 

p. 349. 
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Catedrala romano-catolică. GeneralităŃi istorico-arheologice63 

 

Prima catedrală edificată la Alba Iulia a fost o bazilică cu 3 nave, nava centrală fiind încheiată 
spre est cu o absidă semicirculară. Navele despărŃite prin stâlpi se presupune că erau boltite, iar 
o uşoară îngroşare a laturii de vest a fost interpretată în sensul existenŃei a două turnuri pe faŃada 
principală. Pe partea de sud a acestei catedrale s-a aflat cunoscuta rotondă absidată, presupusă 
a fi funcŃionat ca un baptisteriu. Aproape în unanimitate, cercetătorii sunt de acord că această 
biserică a fost construită la sfârşitul secolului al XI-lea, şantierul fiind iniŃiat în timpul regelui 
Ladislau I (1077-1095), deşi episcopia a fost înființată de regele Ștefan I (1000-1038). Cimitirul 
descoperit în jurul bisericii pledează în acelaşi sens, cele mai vechi morminte fiind datate cu 
monede de la Coloman (1095-1116), iar majoritatea înhumărilor eşalonându-se pe parcursul 
secolului al XII-lea. 

Catedrala actuală (numită în general în literatură catedrala II) este o bazilică în sistem legat, cu 3 
nave, transept şi două turnuri în faŃada de vest încadrând un atriu. Navele se încheiau cu abside 
semicirculare, iar peste careul corului se înălŃa altădată un turn.  

Istoriografia maghiară consideră în general că şantierul s-a deschis la finele veacului al XII-lea, 
clădirea fiind în linii mari încheiată la mijlocul secolului al XIII-lea, în momentul invaziei tătare. 
Géza Entz, principalul autor al subiectului, argumentează deschiderea şantierului la sfârşitul 
secolului al XII-lea, corespunzător perioadei episcopilor Petru (1181-1185) şi Adrian (1187-1202) 
(rezident la Paris între 1183-1184), şi dezvoltarea acestuia în timpul episcopilor Guillaume (1204-
1221) (probabil străin) şi Raymond (1222-1241) (normand). Această succesiune în fruntea 
episcopiei explică legăturile profunde ale catedralei II cu arhitectura franceză a epocii. În afara 
argumentelor de ordin stilistic şi istoric, autorul face apel, pentru susŃinerea teoriei sale, şi la o 
fină analiză a semnelor lapidare: 35 de semne au fost inventariate de I. Mıller iar distribuirea lor 
indică fără îndoială o anumită evoluŃie a şantierului. Semne identice se regăsesc pe teritoriul 
regatului sau aiurea la sfârşitul secolului al XII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIII-lea. 
Invazia tătară a găsit catedrala în construcŃie (dar aproape de final), provocând distrugeri în 
special în partea de est şi determinând oricum o întrerupere a şantierului. Construirea catedralei II 
în prima jumătate a secolului al XIII-lea este susŃinută şi de alŃi istorici maghiari, dintre care 
menŃionăm doar opinia lui Marosi Ernı.  

Cea de-a doua teorie aparŃine specialiştilor români, care plasează deschiderea şantierului 
catedralei II după invazia tătară, în cea de-a doua jumătate a sec. XIII. V. Vătăşianu, principalul 
autor român al problemei, susŃine această teorie cu numeroase argumente de ordin stilistic şi 
arhitectonic, şi identifică 3 ateliere de pietrari care s-au succedat între 1247 şi 1277. Această 
datare este susŃinută şi de Kurt Horedt. 

Necropola din jurul catedralei  
În preajma ei a fost descoperită o necropolă de inhumaŃie cu înmormântări datate monetar de la 
1096 până la domnia regelui Andrei al II-lea (1205-1235), atribuită oaspeților germani aduși la 

                                                        
63  Daniela Marcu Istrate, Morminte cu nișă cefalică descoperite la Alba iulia (sec. XII-XIII). Contribuții privind istoria 

oaspeților occidentali în Transilvania, în Relații interetnice în Transilvania (secolele VI-XIII), Bibliotheca 
Septencastrensis, XII, București, 2005, p. 229-244. 
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Alba Iulia şi pentru lucrările șantierului de construcție a catedralei. Au fost cercetate64 în decursul 
timpului 432 morminte de inhumație medievale.  

Se remarcă 9 morminte din categoria celor în cistă de cărămidă cu nișă pentru cap, situate la S 
de catedrală. Morminte în cistă de cărămidă acoperite sunt cunoscute pe teritoriul Transilvaniei 
doar la Alba Iulia. În Ungaria sunt cunoscute câteva exemple care datează din perioada 
arpadiană. În istoriografia maghiară sunt atribuite influenței monahale bizantine.  

 

În continuare rezultatele cercetărilor arheologice din situl catedralei romano-catolice și a palatului 
Arhiepiscopiei romano-catolice vor fi prezentate în ordinea cronologică a desfășurării lor.  

 

Str. Mihai Viteazul, 199565 
La sud şi est de clădirea nr.17 s-a săpat un şanŃ de canalizare adânc de 2,10 m, care a fost 
prelungit pe marginea sudică a străzii Mihai Viteazul spre Poarta a III-a a fortificaŃiei austriece. 
Străpungând straturile arheologice până în orizontul roman, şanŃul a secŃional la extremitatea 
estică şi depunerile argilo-nisipoase ale terasei cuaternare. La sud de clădirea menŃionată s-au 
conturat un semibordei din secolul al X-lea şi o locuinŃă din veacul al XII-lea, iar de-a lungul străzii 
s-au mai identificat podeaua a trei edificii romane, a unei locuinŃe medievale (sec. XVII) şi a două 
clădiri din veacul al XVIII-lea, din care una era prevăzută cu o sobă din cahle smălŃuite. Sub 
aspect stratigrafic au fost surprinse depunerile romane, medievale timpurii (sec. IV - V) şi 
medievale (sec. X - XVIII). Inventarul arheologic constă din resturi ceramice şi tegulae 
fragmentare antice, precum şi plăci de teracotă, cuie şi ŃâŃâni de fier din evul mediu. ObservaŃiile 
stratigrafice efectuate în cursul săpării şanŃului de canalizare au constatat o intensă locuire a 
incintei castrului antic, utilizat ca fortificaŃie şi în veacurile următoare. 

Str. Mihai Viteazul nr. 19 Catedrala romano-catolică, 200166 
Turnul de S. A fost investigat în secŃiunea S.16 doar colŃul de NV al turnului, împreună cu 
contrafortul său. FundaŃia turnului a fost realizată unitar, prezentând în dreptul coloanei angajate 
un umăr de susŃinere pentru coloană. În dreptul contrafortului, pe latura de S la adâncimea de 

                                                        
64  Menționăm printre cercetători pe Radu Heitel, David Protase, Daniela Marcu Istrate. În planul de cartare a 

mormintelor cele numerotate cu cifre romane au fost cercetate de Radu Heitel, cele cu cifre arabe de Daniela Marcu 
Istrate.  

65  Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 1996. 
66  Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2002 



 

 

 

74 

aproximativ -0,6/-0,7 m, prezintă un decroş lat de 1 m. Pe latura nordică decroşul este mai îngust, 
respectiv variind între 0,5-0,7 m, el urmărind în această zonă traiectul postamentului coloanei. 

FundaŃia scării de intrare în atrium cercetată în secŃiunile S.16 şi S.18, având aceleaşi 
caracteristici tehnice. Relativ superficială, fundaŃia este aşezată pe un rând de bolovani mari 
(între care chiar o piatră profilată refolosită), peste care au fost aşezate cărămizi.  

Transeptul. S.8 a fost trasată perpendicular pe latura de S a transeptului. În imediata apropiere a 
bisericii a fost identificat canalul de aerisire şi verificare a fundaŃiilor realizat de I. Möller, cu o 
lăŃime totală de 1,4 m; partea superioară se află la -0,5 m, iar în adâncime coboară sub -1,8 m. 
S.9, de asemenea cu o lungime totală de 4 m, a fost trasată perpendicular pe S.8. A fost 
identificată ruina unui zid construit din blocuri şi bolovani de piatră, cu rare fragmente de cărămidă 
pentru egalizarea suprafeŃelor – probabil aparŃinând epocii romane.  

Sacristia actuală. Până în prezent sacristia a fost cercetată prin patru săpături, una amplasată pe 
latura de E (S.5), iar trei pe latura de S (S.4/2000, S.6 şi S.7). Concluzia generală a acestor 
investigaŃii este aceea că sacristia actuală suprapune fragmente din trei structuri care au 
precedat-o pe acelaşi amplasament: peretele de S suprapune aproape exact latura 
corespunzătoare a unei construcŃii prevăzută cu contraforturi oblice la colŃuri, numită în continuare 
sacristia veche; peretele de E suprapune în zona mediană un zid orientat E-V aparŃinând unei 
construcŃii care poate a deservit o intrare în criptă, iar spre N, lângă biserică, un zid orientat N-S. 

Din această topografie rezultă că fundaŃiile proprii ale sacristiei actuale sunt extrem de limitate; 
amplasarea secŃiunilor nu a permis observarea acestora decât pe latura de E, unde au fost 
identificate două segmente diferite, construite între zidurile demolate menŃionate mai sus. 
FundaŃiile se adâncesc într-un strat de pământ negru cu fragmente de cărămidă şi piatră de 
calcar, posibil granule de mortar, foarte pigmentat, cu materiale care ne îndreptăŃesc să îl 
considerăm medieval timpuriu. Deasupra acestuia se înregistrează o nivelare cu pământ negru 
amestecat cu lut maroniu, frecvent pigmenŃi şi fragmente de piatră şi cărămidă peste care se află 
stratul considerat a reprezenta nivelul de construcŃie pentru biserica actuală. Peste o nivelare cu 
prundiş amestecat cu nisip apare o lentilă de mortar alb care poate fi pusă în legătură ipotetic cu 
construirea sacristiei vechi; partea superioară a acestuia se află la - 2,3/-2,35 m. Două nivelări 
succesive, cu lut maroniu curat, respectiv cu prundiş, ambele foarte tasate, reprezintă amenajări 
succesive ale nivelului exterior de călcare. Deasupra acestora, stratigrafia a fost distrusă în 
principal de morminte, ordinea istorică fiind bulversată; a rezultat o depunere consistentă de 
pământ negru amestecat cu pietriş de râu şi nisip, fragmente de piatră şi cărămidă, pigment de 
mortar şi cărbune. 

Absida centrală. Săpătura a prins şi o parte din malul înalt al amenajării de la începutul secolului 
XX, precum şi pavajul de piatră de râu realizat de I. Möller - aici secŃionat însă de o canalizare 
contemporană cu Ńevi de beton. Sub pavaj la cca. 0,2 cm apare decroşul fundaŃiei sanctuarului lat 
de 1 m, iar lângă el, adosat în unghi ascuŃit, un alt zid care a fost secŃionat probabil cu ocazia 
instalării fundaŃiei sanctuarului. SituaŃia a fost observată în secŃiunile S.13 şi S.14 de unde s-a 
putut deduce aproximativ direcŃia acestui zid deviat pe axa VNV. DiferenŃierea a putut fi făcută 
datorită deosebirilor de textură şi mai ales de mortare. 

Structuri medievale demolate 

Sacristia veche. Aceasta pare să fi fost o construcŃie pătrată, cu latura de cca. 7/7,15 m; colŃurile 
exterioare erau prevăzute cu contraforturi dispuse oblic, de dimensiuni relativ mici, cu laturile 
elevaŃiei având între 0,8/0,9 m. FundaŃiile au fost realizate din materiale amestecate, în general 
refolosite, iar elevaŃia din blocuri de piatră fasonate, după cum sugerează fragmentul din 
contrafortul de SV vizibil deasupra nivelului actual de călcare. 

Atât peretele sacristiei cât şi contrafortul au fost demolate relativ regulat la -2 m, dar este 
imposibil de spus dacă această demolare s-a realizat până la un nivel de călcare existent sau într-
un şanŃ care s-a adâncit sub nivelul acestuia pentru recuperarea materialului de construcŃie; 
urmele lăsate pe grund de această intervenŃie au fost dislocate ulterior de morminte sau alte 
intervenŃii locale. InformaŃiile deŃinute până în prezent nu permit datarea acestei clădiri. 

Intrarea în criptă. În S.5 a fost surprins colŃul de SE al unei construcŃii despre care se presupune 
că era adosată sacristiei vechi şi deservea o intrare în cripta subterană. Grosimea medie a 
zidurilor este de 0,7 m pentru cel de S, respectiv 0,9 m pentru cel de E. Zidăria este realizată din 
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bolovani de piatră, frecvent fragmente de pietre fasonate şi fragmente de cărămidă romană, iar 
liantul a fost un mortar alb relativ dur.  

Zid descoperit în partea de E a bisericii, aparŃinând unei structuri anterioare fundaŃiei sanctuarului. 
A fost realizat în sistemul emplecton, faŃa de N păstrată fiind realizată din blocuri de calcar 
cioplite, în vreme ce restul este din aşchii neregulate legate împreună cu mult mortar. 

Zid descoperit în partea de V a bisericii, este o construcŃie aparŃinând unei structuri anterioare 
turnului de S. Orientat N-S, zidul a fost anterior fundaŃiei turnului de S, capătului său de S 
adosându-i-se fundaŃia turnului. A fost demolat neuniform, iar la cca. 1 m de la nivelul de călcare 
a fost scobit din loc în loc pentru a permite înmormântări deasupra. Poate fi în legătură cu o fază 
mai veche a bisericii. 

Zid descoperit în partea de V a bisericii, adosat contrafortului turnului de S. A fost orientat N-S şi 
a aparŃinut cel mai probabil unei închideri mai vechi a atriului. A fost demolat şi el în mare parte, 
s-a mai păstrat doar capătul lui de S.  

Structuri romane  
Un zid roman de dimensiuni apreciabile, construit din blocuri de calcar fasonate, a fost descoperit 
în zona de SE a transeptului, fiind suprapus parŃial de acesta. Orientat V-E, zidul este realizat 
într-o tehnică foarte îngrijită. Pe aceeaşi direcŃie a fost descoperită partea de jos a fundaŃiei unui 
zid mult mai precar construit, situat în zona intrării de V a catedralei. Un alt zid roman a fost 
descoperit în capătul de E al absidei centrale, orientat NNE-SSV; el a fost demontat parŃial pentru 
a permite construirea fundaŃiilor absidei.  

În S.16 a fost identificat un zid demolat neregulat. Partea lui superioară se situează în stratul cu 
urme de locuire romană, ceea ce permite să presupunem doar originea lui romană, și a fost 
parŃial demontat cu ocazia unor înmormântări aparŃinând perioadei medieval timpurii. 

Analiza stratigrafică a fost în măsură să surprindă imediat deasupra solului viu două nivele 
preistorice, cu pigment de cărbune şi chirpici ars, fără alte elemente de cultură materială. Imediat 
deasupra se află depuneri masive aparŃinând epocii romane, în cadrul cărora s-au păstrat, pe 
lângă structuri zidite, numeroase elemente de cultură materială fragmentare sau întregi. 
Deasupra se regăsesc mai multe nivele de depunere medievale. 

Au fost cercetate 39 de morminte (inclusiv în secŃiunile care au avut drept scop investigarea 
palatului), care se încadrează în trei orizonturi de înmormântări derulate în intervalul cronologic al 
secolelor XII - XVII.  

DiferenŃierea s-a făcut pe baze stratigrafice, precum şi pe baza artefactelor legate de 
înmormântări (inele, cercei, amenajări mortuare de tip cistă). Primul orizont se caracterizează, în 
mare, prin morminte de inhumaŃie orientate V-E, cu mâinile aşezate pe bazin, unele având un şir 
de pietre sau cărămizi în jurul corpului; un mormânt de copil este înconjurat lateral şi deasupra de 
o construcŃie tip cistă, realizată din cărămizi romane refolosite. Unul din morminte a avut depus 
între picioarele defunctului un olan roman ştampilat cu efigia Legiunii a XIII-a Gemina. La multe 
din mormintele încadrabile aceluiaşi orizont apar în zona capului aşa-numitele inele de tâmplă cu 
capăt în S. Nivelul este anterior catedralei, astfel încât unele morminte au fost tăiate de fundaŃiile 
acesteia. Celelalte două orizonturi Ńin de perioade diferite de funcŃionare a catedralei, cu inventar 
funerar relativ sărac, unele fiind databile cu monedă.  

Din perioada romană au fost găsite cantităŃi apreciabile de ceramica de uz comun, dar şi 
fragmente din piese de lux şi chiar un vas întreg de tip mortaria. Numeroase au fost fragmentele 
din materiale de construcŃie recuperate, multe din tegulele, olanele, sau cărămizile găsite purtând 
însemnele Legiunii a XIII-a Gemina. 

Materialul arheologic cel mai numeros aparŃine epocii medievale, concretizat prin fragmente 
ceramice, multe fragmente de cahle, obiecte de podoabă, precum şi numeroase fragmente de 
profilaturi provenind de la diferitele faze ale catedralei. Ceramica descoperită este încadrabilă în 
secolele VII - XVIII. 
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Str. Mihai Viteazul nr. 19 Catedrala romano-catolică, 200367 

Pe latura de E a sacristiei a fost realizată S 8. Între sacristie şi palatul princiar a fost realizată S 
35, pentru descărcarea terenului de sarcină istorică pe traseul unei conducte de gaz. Locul de 
amplasare a S 8 a fost o zonă afectată de amenajarea nivelului de călcare din jurul bisericii, 
realizată la începutul secolului XX (practic un debleu realizat în jurul zidurilor cu partea de jos şi 
taluzul pavate cu piatră de râu). Coborârea de nivel realizată cu scopul aerisirii fundaŃiilor a 
înlăturat straturile superioare până la nivelul corespunzător secolelor XII-XIII.  

Imediat sub nivelul actual de călcare a fost identificat un zid vechi, demolat, construit din piatră de 
calcar nefasonată de dimensiuni relativ mici şi rare fragmente de cărămidă. Mortarul folosit este 
de foarte bună calitate, din nisip aspru cu mult var insuficient dizolvat. Orientarea zidului este 
greu de stabilit cu exactitate datorită lungimii mici pe care a fost surprins, totuşi latura de S a 
fundaŃiei deviază spre SE. Pe această structură este aşezat zidul sanctuarului gotic, pe lăŃimea 
de cca. 2 m de la zidul gotic nefiind observată nici o cezură. Zidul a fost suprapus de mai multe 
morminte, dintre care se detaşează M 83, cu scheletul înconjurat de pietre şi cărămizi, a cărui 
inhumare este puŃin probabil să depăşească secolul al XIII-lea. Mult prea lată pentru a putea fi 
considerată o fundaŃie pentru corul gotic, ruina pare a se încadra mai degrabă între structurile 
epocii romane, dar clarificări în acest sens nu pot fi aşteptate decât prin extinderea săpăturilor pe 
latura sudică a sanctuarului. 

FundaŃia sacristiei în această zonă prezintă, pe o lungime de 3,10 m de la peretele sanctuarului, 
un tronson decroşat cu 0,84 m, cu o adâncime de fundare relativ mică, până la –1,25 m, faŃă de –
2,74 m pe restul laturii. Dezvelirea integrală a fundaŃiei laturii de E a pus în evidenŃă existenŃa a 
două segmente ce aparŃin aceleiaşi etape, dar cu caracteristici tehnice diferite, dintre care cea 
mai interesantă vizează adâncimea. Peretele sudic al sanctuarului este aşezat pe ruina descrisă 
mai sus. Stratigrafia înregistrată în această suprafaŃă nu a oferit nici un indiciu despre nivelul de 
construcŃie aferent corului gotic, ca dealtfel nici structura zidăriilor. Din zidăria gotică sunt vizibile 
două asize de blocuri de piatră, între –0,86 m şi –1,65 m. Între –0,15 m şi -0,86 m zidăria din 
blocuri a fost îmbrăcată de o fundaŃie neregulată, din bolovani de piatră cu rare fragmente de 
cărămizi, care susŃine soclul actual. 

Au fost cercetate 5 morminte, dintre care cel mai interesant este M 83.  

S 35 a fost trasată între sacristie şi palatul princiar. SecŃiunea a unit colŃul de SV al sacristiei cu 
peretele palatului princiar; fiind aşezată perpendicular pe acesta din urmă. Dimensiuni: 10,20 x 2 
m. Zona cercetată a fost afectată de o serie de intervenŃii recente, dintre care o coborâre de nivel 
în jurul absidiolei laterale realizată odată cu sistemul de aerisire a fundaŃiilor, în etapa restaurării 
Möller.  Cea mai veche structură este un zid orientat E - V construit din blocuri mari de piatră 
aşezate ordonat la feŃele zidului, spaŃiile rămase şi zona centrală fiind umplute cu mortar şi 
fragmente mai mici de piatră şi cărămidă. Mortarul folosit este unul grosier, din nisip şi var cu 
urme de cărămidă pisată în compoziŃie. LăŃimea zidului este de 1,70 m. Ruina a fost identificată 
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şi în săpăturile anterioare, în S 9 practicată în imediata apropiere (anul 2001), şi în stadiul actual 
al cercetărilor este atribuită epocii romane.  
În carourile 3, 4 şi 5, pe latura de V a secŃiunii, a apărut colŃul unui pilon de zidărie de dimensiuni 
foarte mari în construcŃia căruia se observă clar o fundaŃie masivă cu un decroş foarte lat, peste 
care se păstrează, pe înălŃime de cca.1 m, un fragment din elevaŃie. La nivelul elevaŃiei, pilonul a 
avut o formă pătrată sau dreptunghiulară: în săpătură a fost surprinsă integral latura de NE cu o 
lungime de 2,50 m, iar din latura de SE un segment lung de 2,30 m. FaŃă de această elevaŃie 
regulată, închisă în unghiuri de 90o, fundaŃia este neregulată, cu decroşuri ce variază între 1,25 m 
şi 0,45 m.  

FundaŃia a fost construită în şanŃ prin înnecarea cu mult mortar a materialului. ŞanŃul de fundare, 
surprins parŃial pe ambele profile ale săpăturii, s-a adâncit oblic, deranjând straturi succesive de: 
moloz, pământ negru tasat şi moloz; şanŃul este umplut cu un strat de pământ negru afânat, din 
care au fost recuperate rare fragmente ceramice arpadiene. Nivelul de construcŃie al acestei 
etape poate fi situat în jurul cotei de –1,75 m, la limita dintre fundaŃie şi elevaŃie; la această cotă 
umplutura curată a şanŃului este suprapusă de un strat de pământ negru amestecat cu resturi de 
materiale de construcŃie, în principal mortar şi fragmente de piatră. 

ElevaŃia a fost realizată în sistem emplecton, cu exteriorul din blocuri de calcar făŃuite, iar 
interiorul umplut cu mici fragmente de piatră şi cărămidă. ParŃial se păstrează două asize de 
pietre fasonate, restul fiind demontat în momentul demolării sau cu ocazia unor intervenŃii 
ulterioare. Piatra fasonată are dimensiuni variabile, prima asiză având o înălŃime de 0,56 m, în 
timp ce asiza următoare este de cca 0,40 m. Lungimea blocurilor folosite variază de la 1,03 m la 
0,40 m.  

În ceea ce priveşte identitatea construcŃiei în discuŃie, se poate doar lansa ipoteza că ar fi 
aparŃinut unui contrafort plasat în unghi de 45o pe colŃul de SE al transeptului, demolat ulterior din 
cauze care rămân deocamdată necunoscute. 

La capătul de S al secŃiunii, pe zidul palatului princiar se poate observa amenajarea unei aerisiri 
de la beci sub forma unui zid în formă de U, care se adosează palatului.  

În apropierea contrafortului transeptului săpătura s-a oprit într-un strat de pământ negru afânat 
amestecat cu pietriş, cărbune, cărămidă sfărâmată, oase şi destul de numeroase fragmente 
ceramice din prima parte a epocii arpadiene, respectiv din sec. X - prima parte a sec. XII. Acest 
strat este suprapus de un moloz alb amestecat cu mult praf de cărămidă, care în cercetările 
anterioare a fost reperat în numeroase puncte investigate din apropierea catedralei sau a palatului 
episcopal. Datat cu o monedă din sec. XII, acest strat este tăiat de şanŃul de fundare al pilonului 
de zidărie considerat a reprezenta un contrafort pentru colŃul de SE al transeptului, confirmându-
se astfel faptul că aparŃine unei etape anterioare catedralei actuale. După o nivelare cu pământ 
foarte tasat amestecat cu pigmenŃi diverşi şi rare fragmente ceramice medievale timpurii, pe 
suprafaŃă s-a depus un strat de aşchii şi praf de calcar amestecat cu mortar, care reflectă 
operaŃiunile de construire a catedralei, mai precis a transeptului, desfăşurate în secolul al XIII-lea. 

În partea de N a săpăturii, dincolo de limita zidului roman, a fost identificat un complex de locuire 
datat cu căldăruşe din lut, aparŃinând cel mai probabil sec. X-XI. Cel mai probabil este vorba de 
un fragment dintr-o locuinŃă semi-adâncită, care a folosit ruina zidului roman drept latură de S. Pe 
suprafaŃă a fost surprinsă o amenajare cu bolovani mari de piatră într-un strat de pământ negru 
afânat cu frecvente aşchii de calcar, realizată cu o pantă destul de accentuată dinspre S spre N. 
Acest nivel este suprapus de un strat compact de lut ars la roşu amestecat cu pigment de 
cărbune, o lentilă de mortar şi de straturi afânate de pământ negru sau roşcat din care au fost 
recuperate constant fragmente ceramice din perioada amintită.  

În umplutura acestui complex s-au adâncit mai multe morminte, dintre care menŃionăm M 93, 
distrus parŃial şi suprapus de M 91 înhumat în sarcofag din cărămidă. 

Zidul presupus roman pare să se fi păstrat în elevație în primele secole ale celui de-al doilea 
mileniu. Din demolarea lui s-a depus pe suprafaŃă un strat de moloz curat care poate fi considerat 
ulterior mormintelor practicate în această zonă – sau, în cel mai bun caz, contemporan.  

Nivelul de călcare între palatul princiar şi catedrală pare să se fi caracterizat totdeauna printr-o 
oarecare pantă dinspre S spre N, care a devenit mai accentuată în epoca modernă şi ulterior. 
Ruina contrafortului transeptului se află aproape imediat sub nivelul actual de călcare, la –0,25 m 
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(-0,35 m v), ceea ce induce ideea că acest contrafort se mai păstra în elevație în etapa în care s-
a realizat aerisirea pentru pivniŃa palatului, demolarea lui fiind de atribuit unei intervenŃii relativ 
recente. 

Au fost identificate şi cercetate 7 morminte, dintre care cel mai interesant este M 91, aşezat într-o 
construcŃie de cărămidă asemănătoare unui sarcofag de formă trapezoidală cu baza mare spre V, 
iar partea interioară construită după forma scheletului, cu o nişă pătrată rezervată pentru cap. 
Întreaga amenajare a fost realizată din fragmente de cărămizi romane cu grosimi variabile, legate 
cu lut galben nisipos în cantităŃi variabile. În interior sarcofagul a fost podit pe toată suprafaŃa de 
asemenea cu fragmente de cărămidă, şi, după depunerea scheletului, a fost acoperit cu o 
lespede de piatră cu dimensiunile 0,49 x 1,25 m.  

 

 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Catedrala romano-catolică, 200468 
În interiorul Catedralei romano-catolice din Alba Iulia, respectiv în interiorul sacristiei (S36, 36A şi 
37) şi în interiorul şi exteriorul capelei Lászay (S41 şi 42). 

Sacristia: 
-S36 cu dimensiunile iniŃiale 2x2 m, extinsă ulterior la 3,7x3,8 m, în colŃul de NE al încăperii. 
-S36 A cu dimensiunile 3,4x1 m. Această secŃiune a prelungit S 36 până la peretele de V al 
capelei, dar datorită lăŃimii mici nu a putut fi adâncită atât cât ar fi fost necesar pentru cercetarea 
fundaŃiei romanice. 
-S37 cu dimensiunile 2,5x2,5 m, în colŃul de SV al încăperii.  

Zidul bisericii romanice a fost cercetat parŃial în S36 şi 36 A, respectiv limita estică şi umărul 
sudic al corului. Săpătura s-a adâncit până la –2,54 m, oprindu-se în stratul arpadian. În zona 
cercetată, la extremitatea estică a peretelui sudic al corului, se află un pilastru de articulare, 

                                                        
68  Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2005 



 

 

 

79 

decroşat faŃă de linia peretelui cu aprox. 0,3 m. FundaŃia romanică pare să fi fost concepută din 
start cu un decroş suficient de mare pentru a asigura o fundaŃie continuă pilaştrilor de articulare, 
care se dezvoltă ritmic pe toată suprafaŃa. În zidăria fundaŃiei se disting cu claritate două 
segmente: o zidărie din bolovani de piatră înecaŃi în mult mortar, cu limita superioară la –2,12 m., 
posibil din epoca romană, în primul rând din cauza traseului său oblic faŃă de linia elevaŃiei 
romanice; două asize din blocuri de piatră, cu limita superioară la –1,35-1,33 m. Blocurile de 
piatră sunt refolosite, între ele aflându-se şi un fragment de altar roman. De la acest ultim nivel se 
dezvoltă elevaŃia, construită din blocuri de piatră aşezate cu multă grijă pentru obŃinerea unui 
parament uniform. Soclul profilat se află între –0,22 şi –0,42 m, de unde rezultă un soclu zidit 
înalt de aprox. 0,9 m. Pe cea mai mare parte a suprafeŃei profilul a fost distrus în etapa barocă, 
fiind martelat şi zona reparată pentru crearea unui plan vertical uniform. Umărul corului avea, la 
nivelul elevaŃiei, o lungime de 0,86 m, la capătul căreia a fost surprins primul bloc de piatră din 
structura absidei semicirculare. Nivelul de construcŃie, atribuit catedralei este un strat format din 
aşchii de calcar, a cărui parte superioară oscilează la –1,66-1,7 m. Această depunere se 
întâlneşte pe toată suprafaŃa investigată în ultimii ani prin săpături arheologice, iar în secvenŃele 
înregistrate în această campanie este suprapusă de un strat, ce aparŃine deja sec. al XIV-lea. 
Primul bloc de piatră din structura celui de-al doilea segment al fundaŃiei romanice era vizibil cel 
puŃin parŃial deasupra nivelului de călcare din acel moment. 

În S36 şi S36 A a fost surprinsă o zidărie, care se dezvoltă oblic dinspre umărul corului romanic 
(lăŃime de 1,7 m de la peretele gotic) spre E (lăŃime 2,3 m de la peretele gotic). Această structură 
a fost realizată într-o etapă intermediară, între catedrala cu absida romanică, căreia i se adosează 
şi corul gotic: atât peretele de S al corului cât şi contrafortul sunt aşezate pe ea. Anterior, această 
zidărie a fost surprinsă pe latura de S a corului şi în exteriorul sacristiei. Toate observaŃiile 
efectuate până în prezent indică faptul că această structură a fost gândită ca o fundaŃie pentru 
contraforturile corului gotic, ea fiind construită doar până la nivelul la care se păstrează şi astăzi. 

Corul gotic. În S36 a fost surprins un fragment din latura de S a corului gotic şi, parŃial, primul 
contrafort – ambele aşezate pe o fundaŃie mult decroşată, descrisă la punctul anterior. Din 
peretele de S al corului s-a observat un mic fragment în dreptul uşii, format din 2 asize de blocuri 
ecarisate, între care intervin pietre mai mici şi fragmente de cărămizi. Structural, acest fragment 
aparŃine fără îndoială soclului zidit al peretelui, aşezat pe fundaŃia descrisă la punctul anterior, la 
–1,52 m. ObservaŃii mai exacte în această privinŃă s-au putut face pe contrafortul păstrat intact 
sub haina gotică, şi apoi sub cea barocă. Astfel, soclul zidit este realizat din două asize de blocuri 
de piatră ecarisate, între care s-au folosit pietre mai mici pentru egalizare. Profilul de soclu, 
păstrat intact de constructorii sacristiei, apare între –0,28 şi –0,46 m, după care elevaŃia propriu-
zisă se retrage cu 0,1-0,12 m. Soclul zidit are astfel o înălŃime de 1 m, iar nivelul de călcare din 
această etapă este sugerat de fundaŃia, pe care stau structurile gotice, în jurul cotei de –1,5 m 
sau mai sus. 

Sacristia gotică. Planimetria catedralei romano-catolice este cunoscută de multă vreme şi părea 
exclus ca investigaŃiile recente să determine modificări sau completări semnificative în această 
direcŃie. Şi totuşi, un compartiment medieval situat pe partea de S a ansamblului a fost identificat 
abia acum cu o sacristie gotică având următoarele caracteristici :  
- clădire rectangulară adosată corului gotic, cu dimensiuni interioare: lungimea 6,5 m pe axa E-V 

(+/- 0,1 m) şi o lăŃime, ce varia între 6,1/6,2 m şi 4,9/5 m, în funcŃie de aspectul peretelui de N. 
Foarte probabil această clădire a avut două nivele, iar colŃurile sudice erau susŃinute de 
contraforturi dispuse oblic; 

- parterul a fost acoperit cu o boltă în cruce pe ogive, a cărei amprentă se păstrează pe peretele 
romanic; consola din colŃul de SE a fost evidenŃiată după îndepărtarea umpluturilor baroce. 

- în prima etapă de funcŃionare, parterul a avut un nivel de călcare în jurul cotei de –1,42 m. FaŃă 
de acest nivel la +1,36 m se afla linia de naştere a bolŃilor ogivale, cu o săgeată de minim 2,18 
m, ceea ce înseamnă o înălŃime minimă de 3,54 m în dreptul cheilor de boltă. 

- diferenŃa de nivel dintre sacristie şi cor se situa în jurul cotei de –1 m. 

Decroşul fundaŃiei gotice este destul de neregulat, oscilând între –1,4 şi -1,5 m, ceea ce 
stratigrafic corespunde unui strat de pământ negru tasat, relativ curat cu bulgări de mortar (rar), 
din care a fost recuperată o statuetă gotică databilă în sec. al XIV-lea. La partea superioară a 
acestuia o peliculă de mortar a rezultat, cel mai probabil, din construirea sacristiei şi pare să 
reprezinte totodată baza unui prim nivel de călcare amenajat din lut amestecat cu granule de var, 
cu partea superioară sclivisită, şi o grosime de 0,33 m. Acest nivel păstrează urmele unui 
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incendiu puternic, care se poate observa şi pe resturile paramentului, şi care marchează o etapă 
distinctă în evoluŃia acestei construcŃii. După incendiu interiorul a fost tencuit şi a fost montată o 
pardoseală din lespezi de piatră cu grosimea de 0,05-0,06 m, aşezate în strat de mortar, ale cărei 
amprente s-au păstrat de asemenea pe toate ruinele existente. 

Sacristia barocă. Este imposibil de precizat în ce stadiu se afla sacristia gotică atunci când a 
început construcŃia barocă. Era aceasta în picioare, parŃial ruinată sau demolată aproape 
complet? Cea de-a treia variantă pare să fie mai plauzibilă. În orice caz, ruinele erau vizibile la 
nivelul de călcare din sec. al XVIII-lea, astfel că au fost refolosite şi suprapuse parŃial de noua 
construcŃie: peretele sudic a fost construit peste cel baroc, peretele estic a fost alipit la exteriorul 
celui gotic. IniŃial sacristia barocă s-a întins până la absidiola navei laterale sudice, forma actuală 
conturându-se la începutul sec. XX. 

Stratigrafia în interiorul sacristiei este relativ simplă. Astfel, stratul cu urme materiale de epocă 
romană şi post romană, reprezentat aici printr-un prundiş de râu legat cu lut negru, este suprapus 
de o depunere consistentă de pământ negru afânat, care conŃine materiale specific arpadiene. O 
nivelare cu bulgări de mortar, fragmente de cărămidă şi aşchii de piatră amestecate cu pământ, a 
cărei parte superioară se află la –1,86 m este foarte probabil legată de pregătirea suprafeŃei, la 
începuturile evului mediu, pentru intensele activităŃi constructive, care urmau să se desfăşoare pe 
acest amplasament. Cu siguranŃă legat de una din ultimele etape de construcŃie a catedralei 
romanice, spre finele sec. al XIII-lea, este stratul de aşchii de calcar, a cărui parte superioară se 
situează la –1,66-1,7 m, iar în colŃul de SV al sacristiei la –2,08 m. Între construirea catedralei 
romanice şi finalizarea corului gotic pe suprafaŃă s-a depus un strat de pământ negru compact, cu 
rare fragmente de mortar – probabil rezultat în mare parte din şanŃurile săpate pentru fundaŃiile 
gotice. Un nivel de construcŃie gotic nu a rezultat din stratigrafia înregistrată în interiorul sacristiei. 
Din analiza structurilor zidite rezultă faptul că nivelul de călcare al constructorilor se situa în 
general în jurul cotei de –1,5-1,6 m, la care se află partea superioară a masivei fundaŃii, pe care 
stau peretele sudic şi contraforturile corului, ulterior fiind înălŃat cu 0,2-0,3 m. Demolarea zidurilor 
la nivelul, la care se păstrează a fost însoŃită de o umplere a interiorului cu materiale diverse, în 
principal cu un pământ negru sfărâmicios cu mult pigment de mortar şi pietre sfărâmate. Din 
această umplutură au fost recuperate numeroase fragmente de pietre fasonate, cu o faŃă 
acoperită cu văruială şi tencuială subŃire, precum şi fragmente de nervuri acoperite cu vopsea 
roşie. Deasemenea remarcăm mai multe fragmente de legături de carte. În sfârşit, înălŃarea 
nivelului de călcare la cota actuală s-a desăvârşit odată cu reorganizarea sacristiei baroce şi 
construirea actualului zid de compartimentare dinspre V. 

În interiorul sacristiei au fost descoperite doar două schelete, M94 şi M95, ambele aşezate în 
stratul negru, pe care îl considerăm arpadian. Ambele sunt foarte probabil anterioare catedralei 
actuale. 

Capela. În colŃul de SE al capelei Lászay a fost realizat un sondaj, S41, cu dimensiunile 3x3 m. 
După demontarea pardoselii din lespezi de piatră, s-a constatat că suprafaŃa respectivă a fost 
masiv afectată de intervenŃiile din etapa Moller, care au distrus cea mai mare parte a stratigrafiei 
printr-un şanŃ de mari dimensiuni, şi au construit un canal de aerisire în lungul peretelui estic. 

Canalul Moller. Peretele de E al capelei este dublat spre interior de un canal de aerisire realizat 
în etapa restaurărilor coordonate de Istvan Moller, la începutul sec. al XX-lea. Partea superioară a 
canalului se află imediat sub pardoseala din lespezi de piatră, la –0,26 m, iar partea inferioară 
coboară până la –2,7 m. FaŃă de peretele capelei, canalul are o lăŃime de 0,95 m, iar partea 
superioară, între –0,26 şi – 0,96 m se încheie în semicerc. Grosimea totală a peretelui din beton 
este de 0,2 m. Pentru realizarea acestor intervenŃii, pare să se fi efectuat o săpătură perimetrală 
cu lăŃime variabilă, ai cărei pereŃi s-au retras neregulat pe măsură, ce se adânceau. În principiu, 
acest şanŃ a fost îngust în lungul pereŃilor, lărgindu-se mai mult în zona colŃului. ŞanŃul de pe 
latura de E: faŃă de peretele capelei, la partea superioară are o lăŃime de 2,6 m, iar la bază 1,2 m. 
Pe unele segmente îngustarea şanŃului a fost determinată de cauze obiective, precum 
intersectarea unor morminte (M7, M11) sau a unor fundaŃii. 

Epoca romană. 
- locuinŃă cu cel puŃin două compartimente, separate printr-un perete cu o grosime de 0,1-0,12 m. 
În ambele compartimente a funcŃionat acelaşi tip de podea din mortar (nisip, var, pietriş) 
amestecat cu fragmente de cărămidă, partea superioară fiind uniformizată cu praf de cărămidă.  
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- al doilea nivel de locuire romană constă dintr-o podea realizată de asemenea din mortar 
amestecat cu praf de cărămidă, din care s-au păstrat fragmente la –2,11 m, cu o grosime de 0,04 
m. 

În stadiul actual al cercetărilor rămâne o întrebare deschisă dacă evoluŃia dintre cele două podele 
este una intenŃionată, sau stratigrafia descrisă este doar consecinŃa umplerii naturale a unei 
locuinŃe abandonate. De asemenea este posibil ca această evoluŃie să nu mai aparŃină epocii 
romane propriu-zise ci perioadei migraŃiilor, căreia în acest caz trebuie să îi atribuim şi pardoseala 
2. 

Z1 este cea mai veche structură zidită, un zid orientat E-V, cu o grosime de 0,65-0,7 m,. Acest 
zid, aprox. paralel cu elevaŃia catedralei, este aşezat pe pardoseala romană, cu talpa la –2,78 m; 
partea superioară apare demolată destul de regulat la –2 m. Plasarea cronologică a acestui zid 
este deosebit de dificilă. Dacă aparŃine epocii romane, atunci este construit după abandonarea 
locuinŃei. Spre E zidul pare să fi fost demolat la construirea unui alt zid orientat N-S, pe care este 
aşezat contrafortul romanic. Zidul poate data fie din perioada romană târzie, după abandonarea 
completă a locuinŃei, fie din cea medievală timpurie, anterioară sec. al XIII-lea. FundaŃia romanică 
a fost construită la o distanŃă de 0,1-0,12 m spre S de această ruină, între cele două acumulându-
se un strat de pământ negru cu mult pigment de mortar. 

Z3 descoperit pe latura de E a săpăturii, orientat N-S, aproximativ perpendicular pe elevaŃia 
catedralei. De la peretele actual al bisericii, ruina are o lungime de 2,7 m, iar lăŃimea observată 
este de 0,5 m, ceea ce înseamnă că limita zidului se află la 1,36 m faŃă de peretele estic al 
capelei. Zidul a fost construit în principal din blocuri de piatră refolosite, iar partea superioară 
apare demolată neregulat la –1,75-1,97 m. ŞanŃul de fundare a secŃionat pardoseala romană 1 şi 
s-a adâncit sub nivelul acesteia. S-a putut observa că blocul de piatră de la partea superioară a 
ruinei este încastrat în fundaŃia catedralei, ceea ce permite următoarele ipoteze: 
- Z3 este anterior catedralei actuale şi a fost înglobat în fundaŃia acesteia. În acest caz trebuie 
legat de planimetria primei catedrale. 
- Z3 este construit concomitent cu biserica actuală. În acest caz este posibil ca el să fi aparŃinut 
unui portic, reprezentând însă latura de V a acestuia. Faptul că şanŃul de fundare a zidului a 
secŃionat un mormânt (M11), presupus medieval înclină mult balanŃa în favoarea acestei variante. 

Peretele de N al bisericii. 

După cum s-a mai spus, fundaŃia romanică este construită paralel cu ruina numită Z1, astfel încât 
nu poate fi observată direct decât deasupra cotei de –2,02 m. Zidăria este realizată în principal 
din blocuri de piatră refolosite, aşezate destul de neregulat, cu şape asize inegale de mortar între 
ele. 

Capela Lászay 

Dintre toate intervenŃiile renascentiste, legate de construirea capelei Lászay, singura accesibilă în mod 
direct prin săpătură a fost uşa. Peretele de E este ascuns de canalul Moller, iar un sondaj realizat de 
beneficiar în acest canal indică o fundaŃie din bolovani de piatră de dimensiuni medii şi mici.  

Stratigrafia: 
Sondajul realizat în capelă este dominat, din punct de vedere stratigrafic, de şanŃul realizat de 
echipa lui Moller, care a afectat cea mai mare parte a suprafeŃei, distrugând complet depunerile 
istorice în apropierea zidurilor. În colŃul de SE al săpăturii, în imediata apropiere a zidurilor, Moller 
a perforat podeaua romană 1 şi a realizat un sondaj cu dimensiunile 0,4x0,4 m, golit şi adâncit 
aproximativ 0,9 m. Acest sondaj s-a oprit într-un strat castaniu lutos fără materiale la limita 
superioară a căruia a fost identificată o peliculă de mortar nisipos amestecat cu pământ, atribuită 
primelor activităŃi constructive romane din zonă, constând foarte probabil chiar în pereŃii locuinŃei 
intersectate. Peste această peliculă s-a realizat o nivelare cu lut galben, peste care s-a amenajat 
podeaua, cu partea superioară la –2,76-2,79 m. Un alt nivel amenajat, roman sau post roman, a 
fost identificat la –2,11 m, între cele două fiind identificate mai multe nivele de umplutură. Partea 
superioară a acestora este formată dintr-un lut roşcat amestecat în proporŃii variabile cu moloz şi 
pământ negru, pe care cu această structură îl regăsim pe toată suprafaŃa investigată în ultimii ani 
prin sondaje arheologice.  

Limita superioară a acestui strat este totdeauna dată de orizontul înmormântărilor medievale la 
cote cuprinse între –1,7 şi –2,31 m. Pământul negru, în care sunt săpate gropile mormintelor este 
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delimitat de un strat cu mult mortar, respectiv de o depunere de mortar alb gălbui cu fragmente de 
calcar şi pământ, cu partea superioară la cote variabile, între –1,3 şi –1,42 m. Aceste straturi sunt 
nivele de construcŃie, şi ele corespund într-adevăr cu primul decroş al fundaŃiei navei la –1,42 m. 
Legat de diferite etape de construire a catedralei actuale trebuie să fie şi o depunere consistentă 
de mortar alb gălbui cu mult pietriş şi fragmente de calcar, cu partea superioară la –1,09 m, 
precum şi variantele sale cu partea superioară la –0,92 m. Remarcăm faptul că aceste straturi, 
formate aproape exclusiv din materiale de construcŃie, sunt mult mai consistente aici decât în 
oricare alt punct investigat prin cercetări arheologice în apropierea catedralei. Ele sunt depuse în 
etape diferite şi teoretic ar putea să fie legate şi de alte clădiri decât cele existente astăzi, precum 
un eventual portic. Faptul că majoritatea mormintelor se află sub aceste straturi confirmă 
observaŃia mai veche potrivită căreia cimitirul aparŃine în principal catedralei din sec. al XII-lea. 
Structura zidului bisericii sugerează un nivel de călcare în perioada construcŃiei la –0,82-1 m. 
Până la edificarea capelei acest nivel a crescut (sau a fost crescut) la –0,38 m printr-o umplutură 
de pământ negru cu mult pigment de mortar, fragmente de cărămidă şi Ńiglă, mici fragmente de 
piatră. 

Morminte: 
SuprafaŃa ocupată astăzi de capela Lászay a fost evident un loc preferat pentru înmormântările 
medievale, care înregistrează aici o densitate de 10 morminte pe mp, dacă luăm în calcul 
suprafaŃa neafectată de şanŃurile Moller. Practic o asemenea densitate a cimitirului nu a fost 
sesizată până în prezent în exteriorul bisericii.  

În exteriorul capelei a fost executat un sondaj pe latura de E a scării. S-a constatat că scara are o 
fundaŃie din beton, realizată foarte probabil în etapa Moller. FaŃă de limita estică a stâlpului scării, 
fundaŃia este decroşată cu 0,25 m, cu partea superioară la –1,21 m, şi se adânceşte oblic până la 
–1,83 m. Până la –2,14 m săpătura s-a realizat în groapa unei canalizări, iar sub această limită în 
umplutura de epocă romană, un lut roşcat amestecat cu pământ. 

Materiale: 
Inventarul arheologic este extrem de sărac. În interiorul sacristiei au fost descoperite în principal 
materiale din sec. XI-XIII, iar acolo unde s-au atins straturile romane au apărut şi câteva 
fragmente ceramice din această epocă. 

Cel mai reprezentativ obiect de inventar este statueta din argint aurit, databilă cel mai probabil în 
sec. al XIV-lea. 

 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Catedrala romano-catolică, 200969 

                                                        
69  Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2010 
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Latura de V a turnului sudic a fost sondată prin 3 secŃiuni  numite S74, S74a, S74b. S74, 
amplasată în colŃul nord-estic al contrafortului sudic al turnului, cu dimensiunile: 2,70 m (E - V) x 
1,50 m (N - S) x 1,06 m (E - V).  

S74a, trasată la N de S74 cu un martor de 0,90 m, măsoară 4,80 (N - S) x 2,70 (E - V). Cele două 
secŃiuni acoperă latura de 6 m dintre cele două contraforturi ale turnului. 

S74b a fost trasată la S de S74 şi măsoară 1,06 (E - V) x 3,10 (N - S) x 2 (E - V) x 1,30 m (N - S), 
între cele două lăsându-se un martor de 1 m. 

În cele trei secŃiuni au fost descoperite 41 morminte, majoritatea conturându-se într-un strat negru 
lutos, cu pigment de mortar, cărbune şi oase umane rulate. 

FundaŃia turnului este construită neregulat din material de construcŃii roman refolosit, fragmente 
de blocuri de calcar prelucrate şi fragmente de cărămidă pentru egalizare, legate cu un mortar de 
culoare alb-gri, compact, de bună calitate, făcut din var amestecat cu pietricele şi nisip.  

FundaŃia contrafortului de NV se Ńese cu zidul turnului. S75 a fost trasată în colŃul pe care îl face 
turnul sudic cu nava catedralei din care s-a dus o lăŃime spre E de 1,50 m iar o lungime spre S de 
4 m. A fost identificat colŃul unui turn cercetat în campania anului 2007, prin care se realiza 
legătura între catedrală şi palatul episcopal. FundaŃia este realizată din materiale refolosite, 
legate cu lut şi săpată într-un lut galben-maroniu, tasat, ce marchează o nivelare a suprafeŃei la 
finalul epocii romane.  

Z1. FundaŃia zidului sudic al catedralei este realizată din fragmente de blocuri de calcar de epocă 
romană refolosite, alternând cu asize de cărămizi legate cu mortar gri-gălbui, cu aspect 
sfărâmicios, cu multe pietricele, nisip, bulgăraşi de var nestins.  

Z2. FundaŃia contrafortului turnului sud-vestic este construită din fragmente de blocuri de calcar 
de epocă romană refolosite alternând cu asize de cărămizi întregi sau fragmentare legate cu 
mortar gri-gălbui, cu aspect sfărâmicios, cu multe pietricele, nisip, bulgăraşi de var nestins. 

S-a concluzionat, în urma analizei săpăturii, că turnul a fost construit în acelaşi timp cu catedrala 
actuală. 

 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Catedrala romano-catolică, 201070 

La Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia s-a degajat umplutura de pe bolta 
corului pentru consolidarea structurii de rezistenŃă, aflată într-o stare de conservare foarte 
proastă.  

                                                        
70 Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2011 
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Intradosul bolŃii are o lungime de 11 m şi o lăŃime de 10,50 m. S-a constatat faptul că umplutura 
de pe bolta corului este uniformă, constând dintr-o depunere cenuşie, prăfoasă, cu materiale de 
construcŃii (fragmente de Ńigle, de coame, bucăŃi de mortar de la prinderea coamelor) şi mortar. 
De asemenea au fost recuperate pietre cioplite şi profilate, fragmente de şindrilă şi fragmente de 
hârtie între care şi fragmente din ziare de la începutul sec. XX.  

Zidul de pe partea sudică a fost refăcut în etapa de restaurare din primii ani ai sec. XX, sub 
conducerea ing. István Möller. Este un zid lucrat din blocuri de piatră, cu dimensiunile în general 
de 0,60 x 0,40 m, legate cu un mortar albicios, care susŃine grinda şarpantei. Pe unul dintre 
blocurile de piatră este vizibilă inscripŃia F. 1911, reprezentând cel mai probabil anul de 
construcŃie a zidului. Zidăria veche observată este realizată din piatră medie şi mare legată cu un 
mortar cenuşiu.  
După degajarea umpluturii au fost vizibile mai multe fisuri, unele dintre ele cu urme evidente de 
reparaŃii. Concluzia supravegherii arheologice a fost că bolta a suferit intervenŃii de consolidare la 
începutul sec. XX, cu această ocazie fiind refăcut parŃial peretele sudic şi fiind înlocuită umplutura 
veche. 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Catedrala romano-catolică, 201171 

S. 76 - 1,70 x 1,70 m, pe latura de nord a corului, la limita scării actuale de acces în sanctuar. 

S. 77 - 3 x 4 m, pe latura de nord a sanctuarului, în dreptul primei coloane. 

S. 79 - 1,60 x 2 m, amplasată pe latura de sud a sanctuarului, la est de intrarea în sacristie.  

S. 85 - 1,60 x 2,80 m, pe latura de sud a sanctuarului  

S. 90 - 1,30 x 2,50 m, pe latura de nord a sanctuarului, la naşterea absidei 

S. 91 - 2 x 2 m, amplasată în absidă 

                                                        
71 Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2012 
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Absida etapei romanice a fost decroşată faŃă de pereŃii corului (0,75 m în interior, în două trepte, 
respectiv 0,86 m în exterior), descriind în plan un segment de cerc uşor turtit, cu deschiderea de 8 
m. ElevaŃia a fost realizată din blocuri de piatră fasonate în segment de cerc, potrivite cu multă 
grijă în operă şi legate cu şape subŃiri de mortar, astfel că aspectul zidăriei este foarte îngrijit.  

Cercetările arheologice din anii 2000-2002 au indicat că şantierul s-a putut deschide spre finele 
secolului al XII-lea, activând practic în întreg secolul al XIII-lea. Probabil partea de est a catedralei 
fusese încheiată încă înainte de invazia tătară. 

Demolarea absidei semicirculare se datorează mai probabil intenŃiei de mărire a spaŃiului sacral, 
deci de înlocuire a absidei cu un sanctuar considerabil mai amplu. 

Corul gotic a fost conceput din proiect cu o fundaŃie extrem de lată, probabil gândită astfel încât 
să susŃină atât elevaŃia peretelui cât şi pe aceea a contraforturilor. Pe latura de sud s-a observat 
faptul că această fundaŃie se adosează umărului corului romanic (lăŃime de 1,70 m de la peretele 
gotic), faŃă de care se dezvoltă oblic spre est (lăŃime 2,30 m de la peretele gotic în interiorul 
sacristiei, respectiv 2 m în exteriorul sacristiei), îngustându-se în zona absidei. Limita inferioară 
nu s-a putut stabili, deşi săpătura s-a adâncit considerabil, la - 2,70 m în interiorul sacristiei, 
respectiv - 4 m în interiorul sanctuarului. Zidăria este realizată în şanŃ din piatră de râu de diferite 
dimensiuni, fragmente de calcar şi rare fragmente de cărămidă, într-o compunere neregulată, 
compensată prin cantităŃi mari de mortar. ŞanŃul s-a îngustat în adâncime, astfel că fundaŃia 
apare mult evazată. Mortarul este grosier, din nisip cu pietriş mare (diametrul până la 8 cm) şi var 
dizolvat complet, foarte consistent. 

Construită din blocuri de piatră fasonate, elevaŃia gotică groasă de 1,40 m a fost aşezată la limita 
dinspre interior a masivei fundaŃii, astfel încât aproape o treime nu se sprijină de fapt pe fundaŃie, 
racordându-se la aceasta printr-o evazare superficială. Din această elevaŃie s-a păstrat peretele 
din dreptul sacristiei (în cea mai mare parte), iar pe restul suprafeŃei în proporŃii variabile 2-3 asize 
de blocuri, corespunzând în linii mari soclului exterior. 

Prima pardoseală gotică a fost făcută din plăci de piatră tăiate în apropierea pilaştrilor după 
conturul acestora. În timpul construcŃiei s-a Ńinut cont de nivelul de călcare exterior, situat în jurul 
cotei de - 1,60 m. Datorită diferenței de nivel între interior și exterior, rezultată din demolarea 
parțială a absidei semicirculare, în etapa gotică nivelul de călcare a fost uniformizat pe toată 
suprafaŃa corului la - 0,60 m. 

Singurul indicator cronologic pentru sanctuarul gotic îl oferă câteva morminte descoperite peste 
fundaŃie în imediata apropiere a sacristiei, dintre care în mod special M 83, cu scheletul înconjurat 
de pietre şi cărămizi. Mormintele de acest gen sunt semnalate la Alba Iulia mai ales în 
necropolele din exteriorul cetăŃii, bucurându-se în general de datări timpurii, în prima parte a 
perioadei arpadiene. ceea ce confirmă datarea construcŃiei anterior atacului saşilor din 1277. 

În interior se remarcă numeroasele cripte de familie din cărămidă, sau cărămidă şi piatră, 
orientate în toate direcŃiile şi intersectate dezordonat. Toate au fost distruse la amenajarea criptei 
subterane. După încheierea construcŃiei, suprafaŃa a fost umplută cu moloz şi pământ, în diferite 
combinaŃii, iar nivelul de călcare a fost fixat la + 0,12 m în sanctuar, respectiv - 0,44 m în corul 
gotic. În dreptul umărului sanctuarului a fost construită o scară cu trei trepte din zidărie de 
cărămidă placată cu piatră, înlocuind o scară mai veche din care nu au rămas urme. La mijlocul 
secolului al XVIII-lea sanctuarul gotic a fost demolat aproximativ la nivelul de călcare din interior, 
ceea ce însemna cu aproximativ 0,50 m deasupra nivelului exterior. Pe ruina astfel formată a fost 
aşezată o elevaŃie nouă, cu modificările de traseu.  
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Str. Mihai Viteazul nr. 21, Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, 200172 

S-au cercetat laturile de N şi de E ale palatului episcopal - aripa de N, și cea de V. 
S.10, amplasată pe faŃada de E, la 0,5 m distanŃă de colŃul de NE al clădirii, iar spre E făcând 
legătura cu un cămin de canalizare. Săpătura a fost ulterior extinsă spre N, din cauza descoperirii 
unor ziduri demolate. FaŃadele de N şi de E ale clădirii estice sunt identice din punct de vedere 
tehnologic, ele aparŃinând fără îndoială unei construcŃii unitare. Deasupra primei asize de blocuri 
mari de piatră a fost identificată o fereastră având caracteristicile unei guri de tragere, care indică 
existenŃa, în etapa construirii palatului, fie a unei pivniŃe, fie a unui parter adâncit. Limita 
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inferioară a ferestrei se află la -2,43 m (cu 1,03 m mai sus decât nivelul exterior de călcare din 
perioada construcŃiei), iar limita superioară la -1,75 m.  

La distanŃă de 3,3 m E faŃă de palat a fost identificată o canalizare care, după toate aparenŃele, a 
fost realizată aproximativ în aceeaşi etapă cu palatul. PereŃii au fost realizaŃi dintr-un singur rând 
de cărămizi, legate cu lut nisipos, iar partea superioară a fost acoperită cu o lespede masivă din 
piatră.  

FaŃada de N a clădirii vestice a fost cercetată prin S.11, amplasată pe traseul canalizării pluviale, 
cu latura de E la 10 m distanŃă de colŃul de NE al acestei clădiri. A fost cercetată fundaŃia 
palatului. Talpa fundaŃiei se află la -4,04 m (cu aprox. 0,3 m mai jos decât în S.1). Nivelul de la 
care a fost săpat şanŃul de fundare nu este foarte clar, deoarece într-o etapă ulterioară a fost 
căpăcuit de o groapă de var. În forma actuală, partea superioară a şanŃului se află la -3,1 m, dar 
analizând comparativ structura zidului cu aceea a profilelor presupunem un nivel de călcare în 
jurul cotei de -2,7/2,9 m, probabil la limita superioară a unui strat de moloz amestecat cu pământ 
sau în cuprinsul unui strat de pământ castaniu gălbui mai afânat, cu fragmente de piatră, 
cărămidă, Ńiglă şi pigment de mortar. Un bloc de piatră rămas pe grund la acest nivel ar putea 
confirma această ipoteză. ŞanŃul de fundare prezintă un profil neregulat; fiind săpat în straturi 
succesive de umplutură, fiind evident faptul că pereŃii lui s-au rupt. 

Talpa fundaŃiei palatului se opreşte la limita superioară a unui strat castaniu gălbui, cu pete de lut 
galben, pietriş, pigment ceramic, rar pigment de mortar, care reprezintă fie o umplutură de epocă 
romană, fie o depunere post-romană. Pe profilul de V, acest strat este suprapus de un pământ 
negru afânat, umed, foarte răscolit, cu fragmente de piatră, cărămidă, mortar, pigment de cărbune 
şi frecvent pietriş; pe profilul opus se înregistrează însă o succesiune de nivelări.  

Structura zidăriei la intersecŃia cu profilul de V sugerează faptul că nivelul de călcare s-a stabilizat 
în jurul cotelor de adâncime de -2,7/-2,6 m o perioadă îndelungată; în acest interval zidăria aflată 
imediat deasupra terenului fie s-a uzat puternic, fie din diverse motive a fost parŃial demontată şi 
refăcută. Depunerile următoare s-au realizat, cel mai probabil, în etape succesive. Din umplutura 
gropii de var a fost recuperată o mare cantitate de ceramică, inclusiv fragmente de cahle databile 
în sec. XVI. 

Pe latura de V a palatului episcopal a fost realizată S.17, la 1,2 m spre S de la intrarea actuală în 
pivniŃă. Au fost descoperite două ziduri dintre care unul principal, care se întoarce spre S, şi unul 
secundar, orientat N-S şi adosat primului la cca. 1 m de la colŃul amintit. Cercetarea nefiind 
terminată, în stadiul actual putem doar presupune funcŃionalitatea acestor ziduri legată de 
existenŃa în trecut, în această zonă, a unui rând de încăperi astăzi demolate. 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, 200273 

Cercetări arheologice în faŃa corpului de nord al Palatului Arhiepiscopiei Romano-catolice din Alba 
Iulia pe o suprafaŃă cu dimensiunile 4,5 x 39 m, alte 2 suprafeŃe mai mici cu dimensiunile 2,30 x 3 
m, respectiv 4 x 3 m la oarecare distanŃă de palat. De asemenea 2 secŃiuni în grădina palatului, 
perpendicular pe corpul de vest, respectiv pe corpul de sud. În zona mediană a palatului, între S 
24 şi S 23, a fost conservat un martor cu lăŃimea de 0,60 m – practic cel mai important segment 
de stratigrafie care a fost identificat în această zonă.  

A fost identificată o conductă de gaz aşezată aproximativ paralel cu palatul, la o distanŃă medie 
de 4 m faŃă de acesta. ŞanŃul pentru conductă are o lăŃime de 0,60 m şi o adâncime de -1 m faŃă 
de nivelul actual de călcare, astfel că a pătruns în nivelele medievale şi în partea de vest chiar în 
cele medievale timpurii, provocând sitului distrugeri iremediabile. Nivelul de construcŃie al turnului 
gotic a dispărut cu desăvârşire în cursul acestei operaŃiuni care, deşi realizată în anii 1990, nu a 
fost supravegheată de nici un specialist. PrezenŃa conductei a obligat rezervarea unui martor de 
pământ pentru susŃinere, ceea ce a limitat serios observaŃiile ştiinŃifice pe suprafaŃa cercetată.  

La extremitatea de vest a palatului, turnul roman nu s-a putut cerceta decât parŃial din cauza 
conductei şi a unei barăci din metal amplasată, în mod regretabil, în mijlocul unui sit arheologic, 
fără să solicite nici o aprobare în acest sens. Această construcŃie, ca şi un WC aflat în imediata 
apropiere, au făcut de altfel dificilă cercetarea în tot sectorul vestic.  
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O canalizare foarte recentă, din tuburi hexagonale din beton, a traversat oblic S 30 şi S 22 la 
limita cu S 29; realizată de asemenea în anii 1990, această canalizare a distrus un fragment din 
fortificaŃia medievală adosată în secolele XIV-XV zidului curtinei romane, precum şi stâlpul unei 
porŃi din fortificaŃia premodernă.  

SuprafaŃa investigată pare să fi fost preferată în mod deosebit de constructorii din fiecare epocă 
istorică, astfel că numeroase structuri se suprapun şi se înlocuiesc una pe cealaltă făcând epocile 
deseori greu de delimitat. 

Epoca romană. A fost cercetat un fragment din latura de vest a castrului roman, a fost descoperit 
un turn precum şi urmele unor construcŃii de interior. 

FundaŃia castrului este realizată din piatră de râu de dimensiuni medii şi mai ales mici, înecate 
într-un mortar dur. Partea inferioară a coborât în solul viu – stratul de lut galben până la -6,18 m. 
La partea superioară a fundaŃiei a fost aşezată o asiză din blocuri de piatră fasonate, pe care a 
fost trasat prin incizie traseul elevaŃiei, retras cu 10-12 cm, la -4,84 m. ElevaŃia a fost realizată din 
blocuri de piatră ecarisate cu lăŃimea de 40-50 cm şi lungimea de 80-90 cm. Unele blocuri erau 
cioplite în formă de L, ceea ce a facilitat executarea unor îmbinări perfecte. A fost surprinsă 
partea de sud a unui turn construit în interiorul curtinei romane şi concomitent cu aceasta. În 
exterior turnul ieşea în afara curtinei cu 0,22 m, lungimea lui totală fiind de 6,30 m în exterior la 
nivelul de pornire al elevaŃiei. A fost surprinsă latura de sud şi un fragment din latura de est, cea 
mai mare parte a ruinei aflându-se sub martorul de pământ rezervat pentru a susŃine Ńeava de 
gaz, respectiv sub baraca de metal. Turnul este orientat perpendicular pe curtină, Ńesut cu 
aceasta şi construit în aceeaşi tehnică.  

Coordonate stratigrafice şi elemente defensive. Agger-ul a avut o lăŃime de 3,90 m, prelungindu-
se spre interiorul curtinei cu un zid de sprijin în pantă lat de 1,50 m, iar în dreptul turnului cu un 
taluz de pământ, cu aceeaşi pantă, lat de 1,75 m.  

În interiorul castrului au fost evidenŃiate urmele a două clădiri romane de formă dreptunghiulară cu 
axa lungă pe direcŃia E - V, şi un zid orientat N - S a cărui funcŃiune nu este prea clară, din 
aceeaşi perioadă. 

Etapa migraŃiilor este slab reprezentată prin câteva fragmente de ceramică gepidică, rulate în 
straturi de umplutură.  

Evul mediu timpuriu, corespunzând secolelor IX-XI, este reflectat de o depunere consistentă 
căreia îi aparŃine şi un complex închis (o groapă menajeră) din care a fost recuperată o cantitate 
destul de mare de fragmente ceramice. Din secolul X datează foarte probabil un mormânt cu cal 
(fragmentar) care a fost surprins în S 23, la limita parcării actuale. 

Epoca medievală. Din secolul al XII-lea se păstrează urmele primelor construcŃii medievale cu 
mortar aparŃinând cel mai probabil bazilicii care a precedat biserica actuală. Edificarea celei din 
urmă, în veacul al XIII-lea este, de asemenea, concretizată în stratigrafie, şi a fost urmată 
îndeaproape de o primă construcŃie în apropierea palatului actual. În zidul descoperit nu a fost 
folosit mortar, pietrele şi cărămizile fiind legate cu lut nisipos; cea mai mare parte a materialelor 
de construcŃie este preluată din ruinele romane aflate în apropiere. Zidul a fost orientat 
perpendicular pe zidul curtinei romane, semn că aceasta era încă în funcțiune. 

Palatul gotic a fost construit în secolele XIV-XV, prelungind spre vest o clădire deja existentă, 
contemporană cu catedrala. De la limita de vest a porŃii actuale palatul a avut o lungime probabilă 
de 30-31 m, iar colŃul său de NV a fost întărit cu un turn. Prima intervenŃie de proporŃii asupra 
acestei clădiri a fost construirea unei pivniŃe, şi concomitent pe faŃadă a fost adăugată o fântână, 
operaŃiuni realizate cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al XV-lea. Aproximativ la 
mijlocul acestei faŃade a fost adăugată, probabil spre mijlocul secolului al XVI-lea, o construcŃie 
rotundă pe care o presupunem a fi folosit drept turn de scară. Fântâna a fost treptat abandonată 
şi pe latura ei de vest a apărut o latrină. Turnul de colŃ a fost demolat, iar palatul trebuie să fi fost 
prelungit spre vest în limitele clădirii actuale sau la o scară mai redusă. Urme materiale ale unei 
astfel de construcŃii nu deŃinem, ea fiind sugerată însă de o anexă meşteşugărească ce a 
funcŃionat în această zonă, dar şi de configuraŃia gropii de la începutul secolului XVIII. 

Spre sfârşitul secolului al XVII-lea sau începutul veacului următor latrina a fost demolată şi 
umplută cu materiale diverse, între care jumătate o constituie ceramica. Aproximativ în aceeaşi 
perioadă a fost obturată definitiv şi fântâna, pentru ca o groapă imensă intervenită după 1708 să 
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distrugă o mare parte din infrastructura acestora. Nu se poate preciza când şi-a încetat existenŃa 
turnul rotund, şi pentru moment nu se poate circumscrie existenŃa anexei decât unei perioade 
destul de largi, aceea a secolelor XVI-XVII. În orice caz după demolarea anexei în perimetrul ei, 
în apropierea ruinei turnului gotic, a fost construită o nouă latrină, care şi-a încheiat existenŃa în 
cursul secolului al XIX-lea sau poate chiar mai târziu. 

Epoca modernă. La începutul veacului al XVIII-lea un şanŃ de apărare construit în jurul bisericii a 
distrus o parte a curtinei romane şi a turnului acesteia, până la nivelul fundaŃiei din bolovani de 
râu. Groapa a fost astupată în scurtă vreme şi din umplutura ei au fost recuperate destul de multe 
materiale databile în secolele XVII-XVIII.  

Sistemul de fortificaŃii. În interiorul curtinei, spaŃiul rezervat agger-ului a fost conservat ca atare, 
fără să fie locuit. Cercetarea destul de limitată nu permite precizarea etapelor de demolare a 
turnului roman, dar probabil că la începutul mileniului al II-lea era deja ruinat, iar o dată cu 
reînceperea activităŃilor constructive a fost demantelat la nivelul de călcare, materialul fiind 
refolosit. 

În exteriorul curtinei romane, pe bermă, cele mai vechi materiale recuperate aparŃin secolelor XIV-
XV. Probabil în secolul al XIV-lea sistemul de fortificare s-a extins în afara curtinei, o dovadă în 
acest sens fiind un zid orientat E - V, perpendicular pe zidul castrului. Nu se știe limita de vest a 
zidului medieval şi nici grosimea exactă – oricum mai mare decât 1,10 m. A fost construit din 
fragmente de blocuri de piatră mai mult sau mai puŃin fasonate, în asize regulate, cu bolovani de 
râu şi pietre mai mici pentru egalizarea asizelor. În momentul în care a fost construit zidul 
medieval, integritatea zidului roman era deja afectată: peste stratul negru de sol viu se depusese 
o umplutură din pământ negru amestecat cu pietriş în care au căzut pietre din partea superioară a 
zidului, inclusiv un fragment de crenel. Construirea zidului medieval este marcată de o lentilă de 
mortar răspândită pe toată suprafaŃa investigată. Acesta este suprapusă de o depunere groasă de 
0,80 m, constând în principal din cenuşă şi cărbune amestecate cu foarte multe fragmente 
ceramice din secolele XIV-XV. 
Într-o etapă ulterioară, zidul a fost spart pentru amenajarea unei porŃi. Este posibil ca o primă 
poartă să fi fost amenajată chiar în zidăria din piatră, cu un prag la -3,60 m, ea fiind refăcută 
ulterior din cărămidă şi piatră. Ruina din piatră a fost uniformizată în dreptul pragului cu o zidărie 
din fragmente de piatră şi cărămidă înecată în mortar şi acoperită cu o şapă groasă de mortar, 
formându-se astfel un prag la -3,50 m. Pentru amenajarea montantului dinspre vest, zidul spart a 
fost uniformizat şi a căpătat o faŃă din cărămidă, din această intervenŃie fiind realizată şi o bază 
pentru stâlpul porŃii; cu certitudine montantul dinspre est a avut acelaşi aspect. Pragul din 
cărămidă a fost la un moment dat înălŃat până la -3,15 m. Nivelul de călcare în interiorul porŃii a 
crescut în mai multe etape. 

FortificaŃia Vauban. În segmentul cercetat, zidul fortificaŃiei Vauban nu are o fundaŃie propriu-
zisă, fiind aşezat direct pe nivelul de călcare din etapa construirii, situat cu puŃin mai jos decât 
nivelul actual. El suprapune ruinele zidurilor medievale şi numai la limita de nord a acestora pare 
să fie aşezat pe o fundaŃie proprie.  

ŞanŃul de apărare. La limita de vest a palatului s-a săpat în umplutura unei gropi care a demolat 
latura de vest a curtinei castrului roman până la nivelul fundaŃiei din bolovani de râu, respectiv 
până la -5,24 m. Groapa a ajuns până la limita palatului actual, având o lăŃime probabilă de 7,30 
m sau puŃin mai mult. Zidăria curtinei a fost demontată până la nivelul fundaŃiei din bolovani de 
râu, iar cea a turnului până la nivelul asizei de blocuri pe care este incizat traseul elevaŃiei - cu 
excepŃia unui mic fragment în imediata apropiere a colŃului palatului. Această configuraŃie cât şi 
modul în care se adânceşte şanŃul lângă zidul palatului indică fără echivoc existenŃa pe traseul 
aproximativ al palatului actual a unei alte clădiri sau cel puŃin a unui zid la limita căruia s-a oprit 
şanŃul. Pe toată suprafaŃa cercetată, fundul şanŃului l-au constituit fundaŃiile romane, la -4,80 -
5,30 m.  

Groapa a fost astupată în două etape cu umpluturi diverse, astfel încât straturile arheologice pot fi 
foarte diferite de la o secŃiune la alta. În prima etapă s-a adus o umplutură constând în principal 
din straturi de moloz curat sau amestecat în diferite proporŃii cu pământ, foarte sărac în materiale: 
în afară de câteva fragmente ceramice şi monede romane au fost recuperate constant fragmente 
de plăci de Iznik folosite în secolul XVII la împodobirea uneia dintre încăperile palatului. Acest 
material trebuie să fi provenit din reparaŃii şi transformări importante ale Palatului Episcopal, care 
nu puteau avea loc decât cel mai devreme în secolul al XVIII-lea. În umplutura din jumătatea 
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superioară a gropii predomină materialele romane, şi acestea destul de puŃine, şi rar se întâlnesc 
materiale moderne. Ea trebuie să provină din excavaŃii realizate la adâncimi mari, în straturi care 
nu au fost afectate de locuirea medievală – probabil pentru realizarea unor extinderi ale palatului 
episcopal.  

Atât materialele descoperite în umplutură cât şi informaŃiile documentare converg în a identifica 
această groapă cu şanŃul de apărare construit la începutul secolului XVIII. 

Palatul nou (1968). Clădirea aflată la extremitatea de vest a aripii nordice a palatului a fost 
construită în 1968. Ea are o infrastructură din ciment care suprapune o suită de ruine: latura de 
vest a castrului roman, contrafortul adăugat turnului gotic, turnul gotic şi latrina. Palatul are o 
fundaŃie proprie doar în interiorul latrinei, unde coboară până la cota maximă de 3,36 m, respectiv 
în spaŃiul dintre contrafortul turnului şi zidul castrului, unde atinge adâncimea maximă de -3,38 m. 
Pe restul suprafeŃei limita inferioară a acestei fundaŃii se află la -1,80 m în medie, adică imediat 
sub nivelul actual de călcare. 

 

 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, 200374 
O singură secŃiune pe latura de E a palatului, S 34, cu dimensiunile 5 x 2 m.  

Zidul palatului prezintă o deviere de 47 cm, care intervine brusc în linia zidului, fapt care ar sugera 
faze diferite de construcŃie pentru cele două tronsoane care se întâlnesc în dreptul acestei 
secŃiuni.  

Descoperirile din suprafaŃa secŃiunii sunt legate de un ansamblu de construcŃii aparŃinând epocii 
moderne. Au fost dezvelite fundaŃiile din beton ale unei construcŃii care s-a adosat palatului.  

Lângă amenajarea de mai sus se află ruinele unui bazin turnat din beton, a cărui limită de E se 
află la 4,5 m de la zidul palatului, cu o deschidere interioară de 2,30 m. Bazinul a fost abandonat 
în primele decenii ale sec. XX. 
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Pe lângă bazin trece o canalizare din tuburi de beton cu diametrul exterior de 40 cm. Orientată pe 
direcŃia N - S, canalizarea este îngropată la adâncimea de cca. 1,78 m de la nivelul de călcare 
actual (-1,70 m V). 

Stratigrafia în zonă este puternic bulversată de intervenŃiile moderne. Partea cea mai puŃin 
deranjată a profilului se află pe latura de E a secŃiunii lângă groapa canalizării: pe un segment 
restrâns s-au putut observa depunerile specifice colŃului de SV al cetăŃii de la Alba Iulia, începând 
cu epoca post romană, suprapusă direct de amenajările ce au precedat construcŃiile cu mortar ale 
epocii arpadiene. 

În partea centrală a săpăturii, lângă bazinul din ciment, sub cota de -1 m s-a săpat în straturi 
nederanjate din care s-au recoltat materiale databile în sec. XI-XIII. Pe lângă fragmentele 
ceramice descoperite la acest nivel a mai apărut şi o monedă arpadiană conservată precar. Peste 
aceste depuneri intervine un strat consistent de pământ negru afânat care conŃine foarte puŃin 
material arheologic atipic, foarte probabil o nivelare anterioară construirii primului palat episcopal. 

 

 

Str. Mihai Viteazul nr. 21, Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, 200475 

În spatele palatului Arhiepiscopiei romano-catolice, la corpul bucătăriilor, a fost efectuată o 
săpătură pentru canalizarea apelor pluviale şi pentru realizarea unui dren. 
S38 cu dimensiunile 3,8x3 m, pentru identificarea canalizării principale. SecŃiunea a fost trasată 
cu latura de N la distanŃă de 3 m de corpul A al palatului. 
S39 cu dimensiunile 2x2 m, în unghiul format de clădirile A şi B. 
S40 cu dimensiunile 2x2 m, în unghiul format de clădirile B şi C. 

Ulterior săpătura a fost extinsă în lungul zidurilor palatului, după cum urmează: 
S39y în lungul clădirii A, cu lungimea de 7,5 m şi lăŃimea de 1 m. 
S39x în lungul clădirii B, între S39 şi S40, cu lungimea de 9 m şi lăŃimea de 1 m. 
S40x în lungul clădirii C, între S40 şi parapetul rampei bastionului, cu lungimea de 1,8 m şi 
lăŃimea de 1 m. 

S43 cu dimensiunile 3x1,5 m a prelungit S39x spre S, pentru cercetarea turnului. 

ObservaŃiile arheologice efectuate în această zonă pot fi apreciate ca destul de sumare, din 
cauză că săpăturile foarte înguste nu au permis atingerea unor adâncimi corespunzătoare pentru 
cercetarea fundaŃiilor şi obŃinerea unor profile stratigrafice coerente. 

Clădirea A 

Zidul estic al clădirii A a fost dezvelit pe toată lungimea prin secŃiunea S39y. FundaŃia este 
realizată din bolovani de piatră şi fragmente de cărămidă aşezate destul de regulat, cu o cantitate 
mică de liant între ele. FaŃă de elevaŃie, fundaŃia este puternic decroşată, cu 0,4 m la intersecŃia 
cu clădirea B, respectiv 0,6 m la colŃ. Pe latura de S acest decroş devine încă mai pronunŃat, 
ajungând la o lăŃime de 0,75 m. Limita superioară a fundaŃiei coboară în pantă destul de 
accentuată dinspre N (-1 m la intersecŃia cu clădirea B) spre S (-1,22 m la colŃ). La o distanŃă de 
                                                        
75  Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2005 
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4,7 m de colŃ se naşte un al doilea decroş, la –0,86 m, urcând uşor spre S până la –0,8 m. Acest 
decroş, cu o lăŃime maximă de 0,1 m, respectiv 0,15 m la colŃ şi pe latura sudică, a avut probabil 
scopul de a corecta linia elevaŃiei, uşor deviată pe decroşul principal. 

ElevaŃia este construită din bolovani de piatră şi numeroase cărămizi (întregi şi fragmentare), 
aşezate cu deosebită grijă pentru obŃinerea unui parament regulat. ColŃul este realizat din blocuri 
de piatră făŃuite. Pe zidărie s-a păstrat urma unei deschideri, cu latura de V la 2,44 m distanŃă de 
colŃul clădirii şi o lăŃime de 1,55 m. În forma descoperită, deschiderea este obturată cu o zidărie 
mixtă, în care predomină cărămida şi două fragmente dintr-un ancadrament din piatră. Până la –
1,67 m, fundaŃia corpului A este în mod evident adosată fundaŃiei corpului B. ElevaŃia celor două 
clădiri pare însă Ńesută, sau dacă este adosată, atunci operaŃiunea a fost făcută cu mare 
măiestrie. Paramentul celor două corpuri este foarte asemănător, dar nu identic, la corpul A 
procentul cărămizilor fiind mult mai mare. La corpul A lipseşte tencuiala pierdută, preentă la 
corpul B. 
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Clădirea B 
Clădirea B a fost construită în două etape, numite B1 şi B2, limita dintre ele situându-se la 3,5-3,6 
m distanŃă de clădirea C. InformaŃiile arheologice, limitate de săpătura îngustă, permit aprecierea 
unui raport de anterioritate între clădirea B1 față de B2. 

Clădirea B1 a avut o lungime de 9,5 m, fiind prevăzută la extremitatea de E cu un bastion, care 
îmbrăca probabil întreg colŃul. Din planimetria acestuia a fost identificat în săpătură doar un turn 
dreptunghiular dispus perpendicular pe colŃ. Peretele sudic al clădirii a fost aşezat pe o ruină, 
foarte posibil fundaŃia laturii de vest a castrului roman.  

Zidul roman are o fundaŃie realizată din bolovani de piatră de dimensiuni mici, fără mortar, cu 
partea inferioară la –3,9 m, aşezată într-un strat de pământ negru. Partea superioară a acestei 
zidării se află la –3,38 m, din blocuri de piatră făŃuite, ieşită în consolă cu 0,12 m. ÎnălŃimea asizei 
inferioare este de 0,42-0,46 m, iar din cea de-a doua asiză se păstrează doar două blocuri, cu 
partea superioară la –2,62 m. Limita superioară maximă a zidului refolosit se află la –1,94 m, dar 
nu este clar dacă între –2,62 şi –1,94 m avem de-a face cu acelaşi zid, sau eventual cu o etapă 
intermediară. Indiferent care va fi fost situaŃia, în momentul construirii clădirii B1 zidul vechi era 
ruinat la cote variabile, între –1,94 şi –3 m, iar zidăria medievală s-a mulat pe acest contur. 

FundaŃia clădirii B1 este realizată din bolovani de piatră şi cărămizi cu dimensiunile 
0,28x1,35/0,14x0,45/0,05m. ElevaŃia este construită predominant din piatră, dar destul de multe 
fragmente de cărămizi au fost utilizate pentru egalizarea paramentului şi obŃinerea unei suprafeŃe 
plane, acoperită ulterior cu o tencuială pierdută. În interiorul turnului această tencuială coboară 
până aproape de limita zidului vechi refolosit, la acelaşi nivel cu tencuiala care acoperă şi cei trei 
pereŃi ai turnului. După cum indică decroşul fundaŃiei, nivelul de călcare din perioada construirii 
corpului B1 trebuie să se fi aflat la –0,9-1 m, respectiv cu 1,8 m (medie) mai jos decât nivelul 
actual. Aceasta înseamnă că iniŃial clădirea a fost concepută cu un parter înalt, astfel încât 
ferestrele se aflau la un nivel mult mai puŃin accesibil decât în prezent. 

Turnul. Clădirea B1 a fost prevăzută, la extremitatea de E, cu un turn rectangular, cu 
dimensiunile interioare 1,75x2,1 m, şi ziduri groase de 1,1-1,2 m. Turnul este construit 
concomitent cu corpul B1, dar pe segmente destul de lungi zidurile lor nu sunt Ńesute. Nivelul 
inferior a fost acoperit cu o boltă semicilindrică, care se sprijinea în grosimea pereŃilor: 0,4 m pe 
latura scurtă sudică, respectiv 0,2 m pe lateralele E-V. Un fragment de boltă se păstrează în colŃul 
de SE. Bolta nu era însă încastrată în zidăria palatului, unde îi corespunde un simplu arc de 
descărcare. 

În interior, între –1,1 şi –4,06 m, o umplutură compactă din cenuşă care conŃine în principal 
materiale databile în sec. al XVI-lea, dar şi câteva fragmente databile în sec. al XVII-lea. Sub 
acest nivel apare un moloz galben cu fragmente de piatră, foarte curat, şi un strat de pământ gri 
amestecat cu pietre şi mortar, afânat. Nici un material nu a fost recuperat din aceste straturi. 

Zidurile sunt demolate la cote inegale, între –0,4 m şi –0,7 m, în general pe linia rezultată din 
desfacerea bolŃii din cărămidă. La nivelul la care se păstrează astăzi, el a fost demolat de 
constructorii cetăŃii Vauban, sau eventual a fost preluat de aceştia în starea respectivă. 

Corpul B2 
Limita dintre clădirile B1 şi B2 nu este suficient de clară, fiind distrusă de o canalizare ulterioară. 
Aceasta se află probabil la limita laturii estice a turnului. Din peretele de S al acestei clădiri a fost 
cercetat un segment lung de 3,5 m, până la limita corpului C adosat. Până la –1,8 m, adâncimea 
maximă a săpăturii, nu a fost atinsă talpa fundaŃiei. Fără să existe un decroş propriu-zis, în 
structura peretelui se diferenŃiază cu claritate două segmente:  
- segmentul A, în partea inferioară, este construit în principal din fragmente de blocuri de piatră 
refolosite, cu pietre mai mici şi rare fragmente de cărămidă pentru egalizare. Partea superioară a 
acestui segment este marcată printr-un nivel cu pietre mai mici şi cărămizi, la –0,26-0,34 m. 
- segmentul B, peste cota menŃionată, este construit în principal din bolovani de piatră de 
dimensiuni variabile, cu rare fragmente de cărămidă folosite pentru egalizare. Prima tencuială 
aplicată pe acest zid are limita la +0,5 m, aparŃinând fără îndoială etapei austriece. 

Dat fiind că se află pe aceeaşi direcŃie cu peretele clădirii B1, se poate admite că şi în cazul de 
faŃă este suprapusă ruina romană, aflată la o adâncime oarecare, poate apropiată de cea 
descrisă în interiorul turnului. Segmentul A este construit, evident, din blocuri de piatră refolosite, 
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dar este puŃin probabil ca el să reprezinte ruina romană. În ce măsură ar putea fi însă o etapă 
intermediară, de refacere medievală a laturii de V a castrului, este greu de spus.  

Când a fost construit corpul B2, aceasta rămâne iarăşi o întrebare deschisă. Cercetarea de 
parament va stabili cu uşurinŃă raportul dintre clădirile B1 şi B2, prin simpla îndepărtare a 
tencuielii de pe elevaŃia actuală a palatului în acest sector. Ceea ce se poate afirma cu certitudine 
în această etapă este că acest corp de clădire exista la începutul sec. al XVIII-lea. 

Etapa austriacă: 
În săpăturile efectuate în apropierea palatului etapa austriacă se individualizează prin 
sistematizarea generală a pământului în vederea creării diferenŃelor de nivel necesare amenajării 
şi funcŃionării fortificaŃiei Vauban şi prin crearea unui sistem de canalizări care, în cea mai mare 
parte, se află şi astăzi în funcŃiune.  

Canalizarea principală se dezvoltă pe direcŃia E-V, se află la 4,8 m distanŃă de latura sudică a 
corpului A al palatului, cu o lăŃime estimată la 1,3-1,4 m. PereŃii erau construiŃi foarte probabil din 
piatră şi cărămidă, iar partea superioară, boltită, din cărămidă. Perpendicular pe canalul principal 
a fost identificat un alt canal, de dimensiuni mai mici, prin care erau canalizate reziduurile de la 
corpul A al palatului.  

Canalizarea N-S. La limita dintre corpurile B1 şi B2 a fost construită o canalizare din cărămidă în 
care se deversau reziduurile de la etaj, prin intermediul unui canal înzidit, larg de 0,82x0,53 m.  

Parapetul rampei bastionului. Amenajarea bastionului este, cel puŃin parŃial, ulterioară 
construirii canalizării, pe care o suprapune. Rampa bastionului este susŃinută spre N de un 
parapet zidit din piatră şi cărămidă, care devine mai gros pe măsură ce se adânceşte. Până la –
0,8 m, limita săpăturii în acest sector, nu a fost atinsă talpa fundaŃiei.  

Corpul C este ultima construcŃie realizată în zona investigată, ulterioară parapetului rampei 
bastionului şi, evident, ulterioară corpului B. FundaŃia este realizată din bolovani de piatră şi rare 
fragmente de cărămidă, cu talpa la –0,24 m şi un decroş vizibil la +0,33 m, ceea ce indică o 
înălŃime a fundaŃiei de -0,57 m. ElevaŃia este realizată în principal din cărămidă şi bolovani mai 
mari de piatră, între care destul de multe fragmente de blocuri refolosite. Limita superioară a 
fundaŃiei corespunde şi cu limita primei tencuieli pe acest parament. 

Stratigrafia: 
SuprafaŃa cercetată se află pe berma şi în şanŃul castrului roman, refolosit apoi de primele etape 
ale cetăŃii medievale. Limita inferioară a şanŃului o presupunem în jurul cotei de –6 m, iar partea 
superioară a bermei corespundea cel mai probabil cu limita fundaŃiei romane, la –3,4 m, dar 
săpătura s-a adâncit în medie până la –1,66 m: această diferenŃă delimitează singură orizontul 
cunoştinŃelor noastre despre suprafaŃa în discuŃie. 

Materiale: 
Din săpăturile efectuate în exteriorul corpului bucătăriilor a rezultat o cantitate destul de mare de 
inventar arheologic, constând în principal din ceramică. Aproximativ jumătate din acest inventar 
aparŃine sec. XVIII-XIX. 

Cele mai vechi obiecte de inventar nu par să coboare mai jos de sec. al XVI-lea şi au fost 
recuperate aproape exclusiv din straturile de cenuşă aflate fie în interiorul turnului, fie în exteriorul 
acestuia, spre E, în suprafaŃa presupusului bastion de colŃ.  

Din aceeaşi perioadă au fost descoperite şi numeroase fragmente de cahle oale – probabil o sobă 
întreagă aruncată în cenuşă la limita dintre corpurile B şi C. 

Cele mai spectaculoase fragmente aparŃin unor obiecte create în atelierele habane de la VinŃu de 
Jos. În primul rând trebuie să remarcăm un obiect decorativ în formă de blazon reprezentând 
însemnele principelui Gabriel Bethlen, realizat din ceramică smălŃuită policrom şi aurită; au fost 
descoperite fragmente din 3 sau 4 exemplare. Piesele foloseau cel mai probabil pentru decorul 
parietal, dar nu este exclus să provină şi din coronamentul unei sobe monumentale. Ceramica 
habană este reprezentată şi prin fragmente din câteva vase de lux lucrate din pastă fină albă (un 
fel de semifaianŃă), compactă şi bine arsă, acoperite cu smalŃuri policrome şi decorate prin 
pictare.  

Din cenuşă, dar şi din alte puncte ale săpăturii, provin câŃiva baluştri sculptaŃi în piatră, care au 
făcut parte din structura unei scări monumentale. 
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str. Mihai Viteazul nr. 21, Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, 200876 

Palatul arhiepiscopal se află pe partea de S a Catedralei romano-catolice din Alba Iulia. Forma 
actuală înglobează clădiri construite începând din partea a doua a sec. XII şi până în sec. XX. 

Clădirea care a fost parŃial cercetată arheologic se prezintă ca o sală cu dimensiunile 18,5 x 6,3 
m, formată din: 
- Palatul I, o clădire de la finele sec. XII, reprezentând compartimentul din partea de E, cu o 
lungime interioară de 9,68 m. 
- Palatul III, o construcŃie din jurul anului 1400, reprezentând partea vestică a camerei actuale. 

După demontarea pardoselii şi evacuarea suportului acesteia s-a constatat că în interiorul clădirii 
depunerile istorice se află in situ. 

                                                        
76 Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2009 
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Palatul I a fost o construcŃie dreptunghiulară sau pătrată, cu lungimea pe axa E-V de 9,68 m şi o 
lăŃime mai mare de 6 m. Nu este sigur, în acest stadiu al cercetărilor, dacă peretele sudic actual 
corespunde, ca traseu, Palatului I. FundaŃiile au avut lăŃimi de maxim 1,40 m, marcate prin 
decroşuri foarte inegale. Aşa după cum s-a constatat şi în cazul altor construcŃii vechi din 
perimetrul episcopiei, în şanŃurile de fundare au fost aşezaŃi bolovani de piatră de dimensiuni 
mari, fără mortar, formând un fel de talpă. Se presupune că meşterii au optat pentru această 
variantă deoarece săpătura de fundare se adâncea într-un pământ negru cleios, cu multe resturi 
din construcŃiile romane, chiar cu urme de oase umane, aparent destul de instabil. Peste această 
talpă au fost aşezate blocuri mari de piatră combinate cu asize de cărămidă, formându-se un fel 
de soclu decroşat.  
În zidurile de E şi V au fost practicate mai multe guri de tragere, probabil la intervale regulate una 
faŃă de cealaltă. Gurile aveau o formă paralelipipedică, îngustându-se foarte mult în grosimea 
peretelui, astfel că în exterior au dimensiuni cu 1/3 mai reduse decât în interior. Baza gurilor de 
tragere se situează la cote variabile: –0,33/0,45/0,55 m. 

În peretele vestic au apărut două nişe modelate din cărămidă romană pătrată, cu partea inferioară 
situată la –0,45/0,50 m. 

Stratigrafia din interiorul clădirii este extrem de simplă, fiind alcătuită în principal dintr-un strat de 
moloz ce poate ajunge la o grosime de 2 m. Astfel, în evoluŃia nivelului de călcare elementul 
esenŃial este structura zidăriei. Analizând toate informaŃiile obŃinute, se poate propune un nivel 
iniŃial în jurul cotei de -1,70 m, ceea ce înseamnă că se călca aproape de talpa fundaŃiei. De la 
acest nivel puteau fi accesibile gurile de tragere, la -0,50 m sau puŃin mai sus, de asemenea cele 
două nişe a căror parte inferioară este la aceeaşi cotă. Rezultă că Palatul I a avut o fundaŃie lată, 
solidă, dar foarte puŃin adâncă. Probabil că în elevaŃie nu avea mai mult decât două nivele. 
Parterul acestei clădiri era acoperit cu o boltă, ale cărei urme se păstrează la extremitatea sudică 
a pereŃilor de E şi V. De asemenea în structura ruinei peretelui vestic se observă, la o distanŃă de 
2,50 m faŃă de colŃul nordic al încăperii, un rost în zidărie şi o asiză de 3 cărămizi aşezate în 
poziŃie oblică, ce par a fi constituit baza unui picior de boltă. În structura peretelui estic se observă 
de asemenea urma piciorului unei bolŃi, care alături de celălalt sprijinea o boltă în cruce. Probabil 
la demolarea acestei bolŃi peretele de N a fost efectiv cioplit, pentru ştergerea urmelor bolŃii – în 
vreme ce paramentul exterior a fost păstrat. Identificarea ruinei peretelui sudic ar putea ajuta la 
determinarea formei bolŃii acestei încăperi.  

Dacă cronologia Palatului III se va confirma prin cercetări viitoare, atunci trebuie admis că rolul 
defensiv al Palatului I a fost serios diminuat prin scoaterea din funcŃiune a gurilor de tragere 
orientate spre V. Este însă puŃin probabil ca Palatul I să fi cunoscut modificări directe la 
construirea Palatului III. Probabil că bolta a fost demolată într-o etapă ulterioară, concomitent cu 
peretele de V, spaŃiul fiind reorganizat prin crearea unei săli mai mari şi modificarea radicală a 
destinaŃiilor acestui spaŃiu, care a devenit un fel de atelier meşteşugăresc. În interior nu se 
păstrează nimic din paramentul original. 

Clădirea care prelungeşte spre V Palatul I este considerată a fi Palatul III, un corp care a unit 
palatul romanic cu cel gotic în jurul anului 1400. Peretele de N al acestei clădiri este adosat 
Palatului I, aşa după cum de altfel se observă şi în elevaŃie. La baza fundaŃiei se află o zidărie 
legată cu lut galben, cu partea inferioară la –1,90 m şi o înălŃime de maxim 0,30 m. Peste 
aceasta apare o zidărie uniformă legată cu mortar nisipos de culoare gri, un parament regulat cu 
urme de tencuială. Peretele sudic al acestei clădiri nu este cunoscut cu siguranŃă, dar s-a 
presupus că el ar putea coincide cu peretele actual. Totuşi, această ipoteză este incertă, în 
condiŃiile în care la decapare se observă structura uşor diferită a elevaŃiilor celor două. La un 
moment dat Palatul III a fost compartimentat. I s-a adosat zidul 5, creându-se un spaŃiu lat de 
3,75 m faŃă de zidul 3 (Palatul I). Această încăpere pare să fi avut un acces dinspre curtea 
interioară a palatului situat în imediata vecinătate a zidului 3, respectiv în colŃul de SE. În 
paramentul peretelui sudic actual se observă clar urmele unui gol, atât la limita casetei 3 cât şi în 
profilul realizat pe perete. Peretele sudic actual al clădirii cercetate parŃial este cu siguranŃă 
construit în mai multe etape. Paramentul actual relativ uniform ar putea chiar sugera intervenŃii 
majore, de demantelare a etapelor anterioare până la un anumit nivel şi refacere a peretelui. 
Infrastructura Palatului I este în mod evident cea mai veche clădire medievală din Alba Iulia 
cunoscută în acest moment şi parŃial vizibilă deasupra nivelului de călcare. Această clădire este 
singura ce poate fi legată direct de începuturile episcopiei, ea fiind construită înainte de 
deschiderea şantierului catedralei actuale. 
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Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, 201177 
3 secŃiuni pe latura nordică, S.78/2011, S.80/2011, S.84/2011, cu dimensiunile de 1,60 x 2,80 m 
(S. 78), 1,80 x 3 m (S. 80) şi 2 x 2 m (S. 84). 

FundaŃiile se prezintă ca zidării neregulate realizate din bolovani mari (lespezi) şi blocuri de 
calcar, pietre de dimensiuni medii, cărămizi (26 cm lungime x 5 cm grosime) şi spărturi de 
cărămidă legate cu mortar compact cu nisip şi var. 

SecŃiunea S.81/2011 (1,5 x 10 m.) trasată perpendicular pe faŃada sudică a aripii de nord a 
Palatului Episcopal. Au fost identificate amenajări moderne şi contemporane cum ar fi canale 
termice, puŃuri de apă, o canalizare datată din perioada austriacă realizată din piatră de râu, 
lespezi, şi cărămidă, orientată V-E, groapi de var. 

FundaŃia și elevația primului stâlp de portic, dinspre vest, de pe faŃada interioară a aripii nordice 
este realizată din blocuri mari de piatră prinse cu mortar cenuşiu, uşor friabil. Zidul de închidere a 
porticului, realizat într-o etapă ulterioară, este realizat din pietre de dimensiuni medii şi fragmente 
de cărămidă pentru egalizare prinse cu mortar cenuşiu cu var, compact. 

S.82/2011 a fost trasată la 3 m V de S.81, în prelungirea acesteia spre sud. Dimensiunile ei au 
fost de 1,5 m x 6,50 m. Singura structură zidită identificată este o canalizare boltită din perioada 
austiacă. Zidurile de sprijin ale bolŃii sunt înecate în mortar iar bolta este sclivisită. Canalizarea 
era orientată NV-SE şi lăŃimea de 2,70 m. 

În capătul sudic al secŃiunii, sub o aglomerare de pietre şi resturi de cărămizi, a fost identificată o 
amenajare din cărămizi, în cea mai mare parte fragmentare, (22 x 14 cm), amenajare ce a fost 
interpretată ca resturile unei podele aparŃinând unei locuinŃe. Podeaua a fost surprinsă pe o 
suprafaŃă aproximativă de 1,70 x 1,50 m. Cărămizile prezentau urme de arsură neagră şi roşie. 
Materialele ceramice rezultate pot fi datate, la acest stadiu preliminar al cercetării, în perioada 
secolelor XI -XII. 

                                                        
77  Daniela Marcu Istrate, în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 2012 
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3. Cetatea Alba Carolina - Ravelinul Sf. Francisc de Paola. Sectorul de SE al 
aşezării civile (canabae) a castrului legiunii XIII Gemina, 2009 

Istoricul cercetărilor arheologice în zona ravelinului Sf. Francisc de Paola cuprinde câteva 
investigaŃii efectuate în anii '60 ai secolului trecut, cu ocazia cărora au fost descoperite urme ale 
locuirii medievale timpurii (sec. X-XII), fiind cercetate trei bordeie. De asemenea, săpăturile 
arheologice executate pentru descoperirea fundaŃiilor Mitropoliei lui Mihai Viteazul au dus la 
descoperirea unor complexe medievale dar şi romane. 

Ravelinul Sf. Francisc de Paola, a fost amenajat prin săparea unui şanŃ de apărare în jur, masa 
de pământ rămasă fiind întărită cu ziduri de cărămidă. În profilele rezultate ca urmare a lucrărilor 
de refacere a zidurilor perimetrale s-a putut observa existenŃa unor complexe de epocă romană 
(ziduri, resturi de paviment, gropi, tencuială pictată) dar şi a unui material arheologic bogat: 
fragmente ceramice romane, sticlă romană, cuie. Este posibil astfel, ca în interiorul ravelinului, 
nivelul de locuire roman să se fi păstrat, chiar dacă în 1765-1766 s-a mai construit un reduit. 

În zona ravelinului Sf. Francisc de Paola au fost descoperite nivele de locuire din perioada 
timpurie a epocii bronzului, din epoca romană, din perioada medieval timpurie (sec. X-XII).  

În 2009 a fost cercetată latura de NV a ravelinului unde s-au realizat 2  secŃiuni S1 şi S2 cu 
dimensiunile de 5 x 12 m şi orientarea NV-SE. Între secŃiuni un martor de 0,50 m care ulterior a 
fost desfiinŃat, rezultând o singură suprafaŃă. 

S-a descoperit o construcŃie romană orientată VNV-ESE, fiind surprinsă latura sa de SSV şi 
câteva camere care prezintă mai multe faze de construcŃie prin adosarea unor ziduri. Încăperea 
centrală este mai mare iar în interior au fost descoperite bazele din cărămizi a doi piloni 
rectangulari (0,50 x 0,50 x 0,30 m şi 0,50 x 0,50 x 0,35 m). Zidurile sunt realizate opus mixtum. 
Unul dintre ziduri păstrează urme de tencuială pictată policrom iar pavimentul unei încăperi a fost 
realizat din plăci de marmură albă fixate într-un strat consistent şi rezistent de cocciopesto (opus 
signinum). În exteriorul clădirii romane au fost surprinse două faze de pavaj din plăci mari de 
gresie verzuie sub care există straturi de amenajare din pietriş, nisip şi pământ. Un aspect 
important îl constituie orientarea clădirii care corespunde poziŃiei castrului, latura sa de SSV fiind 
paralelă cu cea a castrului şi cu porta principalis dextra situată la aprox. 135 m. 

Deasupra pavajului din exterior a fost descoperit un cuptor medieval timpuriu (sec. X-XI) având 
dimensiunile de 0,70 x 0,75 x 0,50 m. în care au fost reutilizate câteva plăci de gresie din pavajul 
roman. În colŃul estic al suprafeŃei cercetate, la -0,30 m, a fost descoperit un schelet de copil, 
orientat E - V, aşezat pe un strat de tegulae, deranjat de intervenŃiile ulterioare. Inventarul funerar 
este specific fiind alcătuit dintr-un colan torsadat descoperit în jurul gâtului şi mărgele de forme 
diverse. Tipul de colier executat din trei sârme din bronz torsadate prevăzut cu sistemul de 
închidere din două cârlige se datează în sec. X.  
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4. Palatul Apor, 199278 

O secŃiune trasată la 13,5 m de colŃul de S-E al palatului, în apropierea loggiei de pe faŃada de S 
a surprins via sagularis (drumul roman perimetral interior al castrului), autorul cercetării 
presupunând că mai departe, spre N s-ar fi aflat aggerul, un zid, împreună cu berma şi şanŃul 
castrului. PivniŃele palatului s-ar fi construit peste agger. Pe temeiul acestor prime constatări 
A.A.Rusu confirmă rezultatele cercetărilor anterioare ale lui Mircea Rusu şi Radu Heitel privitoare 
la existenŃăa unei faze de pământ şi lemn a castrului roman79. Zidul castrului a fost fundat în 
vechea bermă a castrului de pământ. Deasemeni, o fundaŃie romană consistentă se află la 
marginea sudică a clădirii fostei prefecturi, aceasta situată la SE de Palatul Apor. 

De-a lungul marginii dinspre interiorul castrului a viei sagularis era amenajat un canal colector de 
zid de piatră, legat cu mortar, lat de 0,90 m şi adânc de 1,65 m, pavat pe fund cu tegulae 
ştampilate LEG XXX G. Descoperirea este foarte importantă pentru că ea atestă, cum era şi de 
aşteptat, drumul perimetral din interiorul castrului. 

FundaŃia zidului de N a Palatului Apor suprapune zidul castrului roman a cărui grosime este 
evaluată la cca. 2 m. Autorul săpăturii presupune, în chip neconvingător, că zidul castrului roman 
a fost demantelat (parŃial, total?) în a doua jumătate a sec. XIII, pentru construirea catedralei şi a 
edificiilor episcopale. În aceeaşi secŃiune s-a descoperit o locuinŃă, datată după materialul 
arheologic în a doua jumătate a sec. XII-prima jumătate a sec. XIII. 

Aceeaşi secŃiune a identificat locuinŃe aparŃinătoare secolelor XIV-XV, una dintre ele fiind un 
atelier de sticlărie și smălŃuire, din vremea regelui Sigismund de Luxemburg.  

 

5. Str. Miron Costin, nr. 7, 2009 

Terenul se află la cca. 200 m SV de vechile cercetări ale lui B. Cserni începute în 1888 care au 
dus la descoperirea unor termae şi edificii romane publice. În imediata apropiere a acestor 
săpături, pe str. Munteniei, s-au desfăşurat noi cercetări arheologice coordonate de V. Rusu-
BolindeŃ, care au confirmat existenŃa în această zonă a sediului guvernatorului consular al celor 
trei Dacii. Totodată, localizarea acestei suprafeŃe la cca. 400 m SE de castrul Legiunii XIII 
Gemina, poate include perimetrul cercetat în arealul celui de-al doilea oraş roman. 

Municipium Septimium Apulense (Apulum II) a fost localizat în partea de S a castrului de unde 
provin numeroase monumente epigrafice şi o cantitate însemnată de materiale arheologice 
romane şi unde se extinde şi necropola romană birituală dintre cele două oraşe. Înainte de 
cercetările din 1989, Apulum II a fost localizat în partea de NNV a castrului legiunii, unde se află 
şi necropola romană de la StaŃia de Salvare datată în sec. II - IV p.Chr. În urma noilor cercetări s-
a considerat că în această zonă dar şi la E de castru, canabae-le şi-au continuat existenŃa. 
Apulum II a apărut sub Septimius Severus (197-211 p.Chr.) - municipium Septimium Apulense 
coexistând cu centrul urban din Partoş - colonia Aurelia Apulensis. În 250 p.Chr.este menŃionată 
existenŃa unei colonia Nova Apulensis, deci o posibilă evoluŃie urbanistică a acestui al doilea 
oraş. 

Tronsonul I. Au fost practicate patru secŃiuni: S1 cu dimensiunile de 11 x 2,60 m, S2 cu 
dimensiunile de 8,75 x 3 m, S3 - 8,30 m x 3,10 m, S4 - 9,50 x 2 m. 

Tronsonul II. Au fost practicate trei secŃiuni: S5, S6 şi S7 cu dimensiunile de 7,5 m x 2,50 m. 

Tronsonul III. Cuprinde suprafeŃele Sp8, Sp9, Sp11 şi Sp12 care ulterior au fost unite rezultând o 
suprafaŃă mare care totalizează cca. 820 m2. Adâncimea maximă a cercetării raportată la nivelul 
de călcare actual a fost de -3,80 m. 

Edificiul I. Edificiu roman de mari dimensiuni, orientat NNV-SSE, datat în doua jumătate a sec. II 
p.Chr. Au fost descoperite trei ziduri romane (elevaŃie şi fundaŃie) dintre care două de 
compartimentare în interiorul clădirii şi unul principal perimetral cu dimensiunile de 17 x 1 x 1, 45 
m. Acesta este construit din două corpuri, unul din piatră de râu legată cu mortar şi altul cu asize 

                                                        
78 Adrian A. Rusu, Cetatea Alba Iulia în secolele XI-XV. Cercetări vechi şi noi, în „Ephemeris Napocensis”, IV, 1994, p. 331-
351. 
79 Vezi şi V. Moga, Cercetări recente în castrul de la Apulum. Palatul Apor Alba Iulia, în Apulum, XXVII-XXX, 1990-1993, p. 
209-222. 
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din cărămizi. De asemenea, au fost surprinse două nivele de pavaj în interiorul camerelor 
amenajate din plăci mari de gresie verzuie. 

Edificiul III. Edificiu public roman de mari dimensiuni, orientat E - V, datat în prima jumătate a 
sec. III p.Chr. Au fost descoperite cinci ziduri romane (elevaŃie şi fundaŃie) construite din calcar, 
fragmente de cărămizi şi piatră de râu (utilizată mai ales la amenajarea fundaŃiilor). Zidurile 1, 2 şi 
3 alcătuiesc o vastă încăpere prevăzută cu o fundaŃie rectangulară la colŃul de SE, destinată 
amplasării unei baze de statui. În partea de S şi E a clădirii a fost amenajată o curte pavată cu 
plăci mari de gresie unde au fost surprinse două faze. A mai fost descoperită o bordură alcătuită 
din mai multe blocuri lungi paralelipipedice şi blocuri romane fasonate reutilizate. La E a fost 
surprins un zid din cărămizi prăbuşit împreună cu două baze monumentale profilate aflate 
probabil în partea superioară a construcŃiei. 

Edificiul IV. Thermae datate în prima jumătate a sec. III p.Chr. Edificiul este orientat E - V fiind 
construit în partea vestică a edificiului I, prin dezafectarea acestuia la începutul secolului III p.Chr. 
A fost descoperită o structură absidată - caldarium - destinată băilor cu apă caldă, o cameră 
încălzită subteran şi vertical prin pereŃi dublii - tepidarium - dar şi trei cuptoare - praefurnia - 
pentru propagarea aerului cald în instalaŃiile specifice de încălzire de tip hypocaustum. Podelele 
în interiorul camerelor erau amenajate în tehnica opus signinum, dintr-un strat rezistent de mortar 
şi cărămidă pisată (cocciopesto). Zidurile thermelor sunt solide, fiind construite din blocuri de 
calcar şi având fundaŃii rezistente din piatră de râu. Pe peretele sudic s-a păstrat o porŃiune din 
peretele dublu al camerei şi o parte din pictura murală interioară. 

Tronsonul IV. Pe tronsonul IV fost deschisă o suprafaŃă principală Sp10, cu dimensiunile de 23 m 
pe latura de NE, 17 m pe latura de SE, 10 m pe latura de NV, respectiv 15,40 m pe latura de SV 
unde se îngustează cu cca. 6 m. Arealul cercetat arheologic este de cca. 330 m2 în această 
suprafaŃă. Orientarea suprafeŃei este NV-SE. 

Edificiul II. Casă romană de tip domus datată în a doua jumătate a sec. II p.Chr. - sec. III p.Chr. 
Clădirea este orientată NNV-SSE şi prezintă două faze principale de construcŃie. IniŃial clădirea 
era prevăzută cu un portic, ulterior ea se prelungeşte spre SSE, când se adaugă instalaŃia de 
încălzire şi camerele prevăzute cu hypocaustm. Planimetria casei este specifică locuinŃelor 
romane de tip domus, camerele fiind amplasate in jurul unei curŃi centrale - atrium. În atrium a 
fost descoperit un altar din calcar care prezintă urme puternice de distrugere, inscripŃia 
nemaiputând fi citită. De asemenea în interiorul casei au fost descoperite două morminte 
medievale timpurii, unul de inhumaŃie şi unul de incineraŃie. În curtea centrală au existat 
amenajări succesive de pietriş în funcŃie de fazele de construcŃie. Totodată a fost sesizată şi o 
alee din cărămizi care ducea spre altarul central. 

Lângă edificiul II, în partea vestică, a fost descoperită o locuinŃă romană semiadâncită (L) datând 
din prima jumătate a sec. II p.Chr. Complexul este orientat NNV-SSE având dimensiunile de 5,12 
x 2,14 m. Materialul arheologic descoperit este foarte bogat.  

 

6. Str. Bibliotecii nr. 9, 199680 

Săpăturile arheologice de salvare pentru descărcare de sarcină istorică a terenului situat pe str. 
Bibliotecii nr. 9 din Alba Iulia aparŃinând Inspectoratului JudeŃean Şcolar Alba au fost ocazionate 
de construirea în acest perimetru a unei noi şcoli. În zonă erau atestate documentar în perioada 
medievală şi modernă diferite construcŃii şi anexe ale acestora, dar era presupusă şi existenŃa 
unor clădiri aparŃinând castrului roman. În prima secŃiune S1 s-au evidenŃiat următoarele 
complexe arheologice moderne: o clădire din secolul XVIII-XIX cu două amenajări succesive, un 
bordei suprapus de o locuinŃă cu ziduri de cărămidă datată sec. XII-XVIII. Stratul modern are o 
grosime de 0,80 - 1,20 m. Stratul de cultură medievală se prezintă sub forma a două nivele: unul 
de culoare cenuşie ce corespunde sec. XV-XVII, altul ce corespunde sec. XIII-XV. Sub acest strat 
s-a surprins existenŃa unui complex arheologic (probabil un turn-locuinŃă) construit din material 
spoliat din zidurile castrului roman.  

Un zid roman surprins parŃial în două puncte ale secŃiunii are o lungime de aproximativ 21 m. În 
cea de-a doua secŃiune S2 (10 x 4 x 2,50) s-a pus în evidenŃă existenŃa unei construcŃii moderne, 

                                                        
80 V. Moga, Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 1996 
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cu două faze de amenajare. În această secŃiune nu s-a atins nivelul de locuire roman, ambele 
secŃiuni fiind săpate parŃial.  

 
7. Str. Cetate, nr. 2, 1995 

S-au executat două secŃiuni în cadrul unui sondaj de descărcare de sarcină istorică a terenului din 
grădina casei nr. 2 din strada CetăŃii. Primul şanŃ (21 x 2 m) trasat pe direcŃia N-S s-a adâncit 
până la 1,30 m, iar cel de-al doilea a fost dispus perpendicular pe secŃiunea precedentă, adică pe 
direcŃia ESE-VNV. 

Stratigrafia celor două secŃiuni este identică şi a surprins la bază orizontul de argilă aluvionară, 
decapat la partea superioară de depunerile de locuire romane, groase de 0,32 m, şi humusul 
actual asociat pe alocuri, la partea inferioară, cu fragmente ceramice feudale timpurii (sec. X). 

Dintre complexele dezvelite în cursul săpăturilor arheologice notăm prezenŃa unei fântâni antice 
umplută cu numeroase materiale (bolovani, tegulae şi ceramică) şi a două gropi menajere. 
Inventarul cuprinde numeroase fragmente de vase. 

Sondajul arheologic a constatat o intensă locuire a platoului situat la S-V de castrul antic şi 
extinderea aşezării medievale timpurii până spre "Dealul Furcilor". 

 

8. Strada Încoronării 

Str. Încoronării, nr. 39 (zona exterioară sudică a castrului Legiunii a XIII-a Gemina), 2003 
În trecut, în zonă au mai fost puse în evidenŃă cu prilejul unor masive amenajări edilitare pentru 
cartierul de locuinŃe Alba Carolina, de-a lungul actualei străzi Apulum, mai multe vestigii 
monumentale de epocă romană, bogat decorate cu tencuieli pictate, stuc şi pardoseli în mozaic. 
În curtea unde urmează a fi ridicată o locuinŃă de serviciu mai există un imobil, construit probabil 
în a doua jumătate a sec. al XIX-lea, ale cărui fundaŃii sunt serios afectate de igrasie.  

Au fost practicate 3 secŃiuni, două paralele, la 9 m distanŃă una de cealaltă, orientate pe direcŃia 
N - S, având ambele 9,70 x 1,50 m, prima fiind transformată ulterior într-o suprafaŃă de 9,70 x 3 
m. SecŃiunea S II, a fost amplasată la 2 m de limita de E a proprietăŃii şi la 11 m faŃă de cea de S. 
SecŃiunea, devenită apoi suprafaŃa S I, cea care prezintă şi cel mai mare interes, a fost 
amplasată la 3 m, faŃă de limita vestică şi 11 faŃă de cea sudică.  

Pentru că în cadrul secŃiunii S II nu există nimic deosebit de semnalat, facem o scurtă descriere a 
situaŃiei stratigrafice: la suprafaŃa terenului, parŃial afectat de lucrări agricole, stratul vegetal 
măsoară între 0,20 şi 0,40 m grosime; urmează apoi un strat de umplutură din care s-au 
recuperat puŃine fragmente ceramice feudale şi romane, de culoare negru-cenuşie, gros de 0,50-
0,80 m, fără urme de vestigii in situ, însă cu o cantitate apreciabilă de piatră de râu, cărămizi 
sparte, mortar, gunoi, toate rezultate în urma amenajărilor exterioare defensive executate în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea şi apoi în epoca modernă, în imediata apropiere a zidurilor 
fortificaŃiei bastionare de stil Vauban; nivelul sterilului arheologic se situa la –1, 20 m în cadrul 
acestei secŃiuni. 

Prima secŃiune, transformată apoi într-o suprafaŃă, a rezervat descoperirile cele mai 
spectaculoase. Aici a fost degajată doar parŃial, având în vedere limitele proprietăŃii şi ale 
perimetrului construibil, o sală de mari dimensiuni, cu mai multe etape constructive, decorată cu 
frumoase tencuieli pictate şi având la subsol instalaŃie de hypocaust, păstrată relativ bine. La E, la 
adâncimea de 1,10 m de suprafaŃa solului actual, a fost descoperit un zid longitudinal masiv, 
alcătuit din piatră de râu prinsă cu mortar şi al cărui parament vestic era tencuit. Paramentul estic 
al acestui zid, notat din raŃiuni metodologice drept zidul A, nu era acoperit cu tencuială ceea ce a 
constituit un prim indiciu important în legătură cu planimetria edificiului: anume că el se întindea 
spre V şi nu spre E. Cum interiorul şi nu exteriorul acestuia interesa mai mult, am extins 
cercetarea spre V, în limita operabilă a proprietăŃii şi în acest fel o bună parte a "sălii cu picturi şi 
hypocaust" a putut fi degajată. Spre S, până la capătul lui S I, a fost degajat un alt zid, de această 
dată transversal, notat zidul B, situat la –1,30 m faŃă de solul actual. Zidul A şi zidul B, având 
ambele aceeaşi structură, în cadrul căreia a putut fi observată o refacere, conturau de fapt un colŃ 
al sălii. Zidul A, gros de 0,60 m, a fost degajat pe o lungime de 4,80 m, iar zidul B, doar pe 
lăŃimea suprafeŃei excavate, adică 3 m. Zidul A măsura în elevaŃie 0,60 m, din care 0,10 m, adică 
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asiza superioară constituia o refacere, tot de epocă romană. Este de amintit, chiar de la bun 
început, absenŃa în cadrul acestei suprafeŃe cercetate a fragmentelor ceramice medievale, toate 
fragmentele ceramice recuperate fiind de epocă romană. Zidul B, dislocat parŃial pe un segment 
mic, se păstra în elevaŃie pe 1,60 m.  

Cercetând cu atenŃie paramentul vestic al zidului A, s-a putut uşor observa absenŃa tencuielii în 
partea mediană a lungimii degajate, ceea ce sugera evident prezenŃa aici a unui zid despărŃitor, 
descoperit apoi şi notat zidul C. Acesta a fost descoperit la –1,70 m de nivelul solului actual însă 
prezintă o structură parŃial diferită în raport cu celelalte două, adică A şi B. El are în structură 
asize de cărămidă dar şi de piatră de râu, dispunerea lor fiind neomogenă şi sugerând aşadar o 
refacere cu un scop anume. Este posibil ca iniŃial zidul C să fi asigurat două compartimente 
distincte ce alcătuiau evident două încăperi, fapt la care ulterior s-a renunŃat, cele două încăperi 
alcătuind apoi doar una de mai mari dimensiuni, "sala cu picturi şi hypocaust". Probabil că cele 
două încăperi amintite nu aveau dotările adăugate mai târziu, anume instalaŃiile de hypocaust. La 
un moment dat cele două încăperi sunt tencuite cu un mortar mai gros şi dotate cu stâlpi de 
hypocaust de secŃiune pătrată. Aceştia se află dispuşi pe o pardoseală în opus signinum, 
acoperită apoi de o alta de acelaşi tip şi acoperită iniŃial cu moduli de cărămidă, în formă de 8 sau 
rombică. Pardoseala a doua în opus signinum cedează însă în timp iar spre capătul sudic al 
suprafeŃei cercetate se află chiar o puternică albiere produsă prin tasare. Atunci s-a operat o 
refacere a acesteia când s-a decis ca cele două încăperi iniŃiale să devină de fapt o sală. Din 
stratul de umplutură dintre cele două pardoseli în opus signinum, notate pardoseala I şi 
pardoseala II, au fost recuperate mai multe fragmente de tencuieli pictate policrome sugerând, la 
o primă evaluare, un decor vegetal. Printre aceste fragmente există unele pictate cu roşu cinabru, 
altele cu albastru egiptean, pigmenŃii în cauză constituind o raritate pentru pictura romană din 
cadrul imperiului, iar pentru cazul special al provinciei Dacia, un unicat, cel puŃin până în cazul de 
faŃă. La cele semnalate se mai adaugă mai multe fragmente de stuc, provenind probabil de la o 
cornişă cu decorul alcătuit din ove. Aceste elemente alcătuiau de fapt decorul primei construcŃii 
de aici, compartimentată iniŃial în două încăperi, ambele având la subsol instalaŃii de hypocaust. 
În momentul în care cea de a doua pardoseală s-a surpat refacerea a avut în vedere un singur 
spaŃiu, anume o sală, pereŃii ei acoperiŃi şi ei cu tencuială pictată, însă cu un decor mult mai 
modest, anume în roşu şi alb. Pe această a doua pardoseală stâlpii de hypocaust nu mai sunt 
dispuşi regulat, ca pe prima, şi sunt alcătuiŃi din cărămizi recuperate, unele chiar paralelipipedice, 
ajustate acestui scop. Pardoseala superioară, pardoseala III, a avut şi ea de suferit din cauza 
acestei refaceri în pripă şi a cedat la rândul său. În locul în care a cedat a fost construit la 
repezeală un zid de susŃinere, din cărămizi recuperate, ce nu respectă orientarea zidurilor A, B şi 
C. Apoi survine şi distrugerea aproape totală a acestei ultime pardoseli, golul dintre ele este 
umplut cu materiale diverse, între care sunt de semnalat fragmentele de tencuială pictată în roşu 
vişiniu şi alb.  

La capătul acestor constatări foarte sintetice, se impun câteva precizări menite a contura precis 
evoluŃia în timp a edificiului, unul dintre cele mai importante descoperite până acum în cadrul 
oraşelor romane de la Alba Iulia. IniŃial edificiul avea două încăperi fără instalaŃii de hypocaust. În 
etapa a doua cele două încăperi sunt amenajate ca subsol pentru instalaŃiile de hypocaust, 
menŃinându-se compartimentarea iniŃială. În etapa a treia, se amenajează sala, se distruge zidul 
C despărŃitor şi se reface pardoseala II pentru un singur spaŃiu de mai mari dimensiuni. În sfârşit, 
în etapa a patra se refac ambele pardoseli II şi III care au cedat în urma tasărilor. În ultima etapă 
se înregistrează distrugerea definitivă a pardoselii III şi umplerea golurilor rezultate pentru nivelări 
succesive ale unor locuinŃe modeste de suprafaŃă, aparŃinând perioadei post romane.  

Fragmentele ceramice recuperate sunt modeste, cu câteva excepŃii. În primul rând ar fi de amintit 
câteva fragmente de terra sigillata de import, provenind de la un bol şi o farfurie, şi un fragment 
ceramic de colonetă canelată, aplicată probabil pe un strat de stuc. Abundă apoi fragmentele 
ceramice de uz comun fără decor, şi cele din pastă cenuşie, grosieră. 

Descoperirea de faŃă este una de importanŃă covârşitoare pentru cunoaşterea topografiei aşezării 
romane Apulum II, aici existând singurul edificiu roman cercetat arheologic, din imediata 
vecinătate a incintei de S a castrului. Acest edificiu, desemnat drept "sala cu picturi şi hypocaust", 
nu este o descoperire izolată ci se înscrie în cadrul unei zone, o aşa numită "insula" care regrupa 
edificii monumentale frumos decorate din care în momentul de faŃă nu se mai păstrează nimic. 

Str. Încoronării, nr. 12, 2006 
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Terenul în cauză este situat în apropierea cimitirului “Maieri”, cu front la B-dul Încoronării. A fost 
trasată o secŃiune notată SI, având dimensiunile 6 x 5 m, reprezentând amplasamentul 
obiectivului propus. Adâncimea maximă a săpăturii a fost de 1,50 m. Stratigrafia se prezintă 
astfel: 
- 0 -1,20 m nivel de umplutură 
-1,20 -1,40 m sol brun-închis; 
-1,40 -1,50 m nivel geologic (pietriş, nisip argilos) - steril arheologic. 

Cercetările arheologice executate şi în zonele limitrofe confirmă faptul că în vechime prin acest 
perimetru trecea un curs de apă, un braŃ al râului Ampoi. În perioada moderă şi contemporană 
terenul a cunoscut profunde transformări (depuneri de materiale de umplutură). 

Nu au fost depistate vestigii sau artefacte arheologice. 

 

9. Strada Munteniei 

Str. Munteniei nr. 15-17 – sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii.  
Obiectivul arheologic este amplasat în oraşul de jos, în imediata apropiere a Primăriei şi a 
Prefecturii Alba Iulia. În anul 1992 a fost excavată o suprafaŃă de 50 x 18 m până la -2 m 
adâncime, în vederea construirii fundaŃiilor unui bloc de locuinŃe. În imediata apropiere (cca. 150 
m S) s-a cercetat partea cea mai consistentă a Palatului guvernatorului de către Adalbert Cserni 
între anii 1888-1908 şi considerat în literatura de specialitate ca fiind "marele complex termal de 
la Apulum". 

Str. Munteniei nr. 15-17 – sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, 1996 
Cercetări arheologice preliminare s-au efectuat în acest sit în anii 1992 - 1994. Scopul lor l-a 
reprezentat cunoaşterea stratigrafiei şi dezvelirea elementelor de construcŃie aparŃinătoare fazelor 
timpurii de locuire ale complexului, cele mai târzii fiind distruse prin excavarea în vederea 
construirii unui bloc de locuinŃe. Din anul 1996 au debutat săpăturile arheologice cu caracter 
sistematic în porŃiunea de teren rămasă neexcavată. A fost săpată o singură secŃiune de 10 x 2 
m. Ea a fost orientată N-S, fiind amplasată la 6,40 m de groapa excavată, perpendiculară pe 
latura de sud a acesteia din urmă.  

S-a constatat faptul că locuirea romană este prezentă aici numai în ultima fază (secolul al III-lea), 
sediul guvernatorului extinzându-se spre sud în această perioadă. Camerele construite atunci au 
fost amplasate direct pe un nivel de locuire preistorică, din epoca bronzului. Această situaŃie este 
diferită de cea constatată în cercetările preliminare efectuate anterior, unde se constata o 
suprapunere a construcŃiilor romane, realizate în etape diferite, începând cu domnia împăratului 
Hadrian. În secŃiunea S X a fost dezvelit colŃul unei încăperi, orientate E-V, şi un alt zid al unei 
camere direcŃionate spre vest. În colŃul nordic al secŃiunii, la adâncimea de -2,90 m, au fost 
descoperite două canale pentru evacuarea apei, amplasate perpendicular unul pe celălalt, 
construite din cărămizi care purtau ştampila Legiunii a XIII-a Gemina şi antroponime. Anterior 
locuirii romane, a existat o locuire de epoca fierului (Hallstatt târzie, Latène timpuriu). Profilul 
vestic al secŃiunii şi un zid roman au secŃionat un bordei din această perioadă, unde au fost 
descoperite fusaiole şi fragmente ceramice. De asemenea, pe cealaltă latură a lui S X, traseul 
colŃului încăperii romane a suprapus aproape total un alt bordei preistoric din aceeaşi perioadă. 
Locuirea romană a fost parŃial afectată de construirea unor locuinŃe prefeudale, care s-au 
"cuibărit" între sau s-au aşezat pe zidurile romane. Locuirea de sec. VIII-IX atestată şi în 
cercetările anterioare, a lăsat ca urme, pe lângă bordeiele menŃionate, un material ceramic 
numeros.  

 
Str. Munteniei nr. 15-17 - sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, 2000 
Pe latura de N au fost dezvelite următoarele camere: 

Camera E, prima încăpere de pe această latură, dinspre vest, avea o lungime de 7,20 m. LăŃimea 
nu i se poate preciza deoarece latura ei sudică a fost distrusă prin excavare, iar închiderea pe 
latura nordică nu a fost prinsă datorită imposibilităŃii extinderii săpăturii pe o lăŃime mai mare de 3 
m datorită apropierii de şoseaua modernă. Camera respectivă a fost dotată cu o instalaŃie de 
hypocaustum, care se afla numai pe latura de V a acesteia, paralelă cu zidul corespunzător al 
camerei. În acesta din urmă a fost descoperită şi gura praefurnium-ului care deservea instalaŃia 
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respectivă. În aceeaşi încăpere s-a descoperit o succesiune de trei canale pentru aducŃiunea / 
evacuarea apei, orientate E - V, care se suprapuneau parŃial. Pe zidurile care delimitau camera E 
pe laturile de E şi de V a fost descoperită tencuială pictată policromă, atât in situ, cât şi căzută. 
Din păcate, podeaua din opus signinum a acestei camere, ca şi o parte din elevaŃia zidului estic 
al camerei au fost distruse de o locuire medievală timpurie (sec. XI - XII). Totodată, în interiorul 
aceleaşi camere au fost descoperite urmele sporadice ale unei locuiri preistorice, încadrate, după 
materialul ceramic fragmentar, în perioada de tranziŃie de la epoca bronzului către începutul 
epocii fierului. 

Camera D, situată în continuarea camerei E, spre est, având totodată şi un zid comun cu aceasta 
din urmă. Ca şi în cazul precedentei încăperi, se poate preciza numai lungimea ei, de 5,1 m şi 
faptul că a fost dezvelită pe o lăŃime de 3,5 m, fără a-i cunoaşte toate laturile din aceleaşi motive 
menŃionate mai sus. Acestei camere i s-au păstrat 3 m din podeaua de opus signinum. Era de 
asemenea o cameră încălzită - au fost descoperite două instalaŃii de hypocaustum, sub forma a 
două canale, late de câte 0,9 m, dotate cu câte un rând de pilae de formă pătrată; canalele 
respective au fost dispuse aproape pe diagonală pe suprafaŃa camerei, racordul dintre ele nefiind 
surprins.  

Coridorul D' făcea trecerea între camerele D şi C, de asemenea în continuarea primei încăperi 
menŃionate, către est. Avea lăŃimea de 1,4 m şi a fost dezvelit pe o lungime de 3,7 m. Pe zidul de 
V al coridorului s-a păstrat amprenta scândurilor din lemn ale pragului, precum şi forma acestuia, 
cu dimensiunile de 1,5 x 0,6 m. Şi acesta avea o podea de opus signinum, placată cu cărămizi 
mari, dreptunghiulare, unele cu ştampila legiunii a XIII-a Gemina. Din păcate şi această podea 
este păstrată parŃial datorită unor intervenŃii moderne. PereŃii coridorului au fost placaŃi cu 
marmură. Către sud, coridorul era mărginit de o cameră absidată, care a fost distrusă prin 
excavare, din ea păstrându-se doar o mică porŃiune. 

Camera C' a reprezentat un element nou faŃă de elementele constructive cunoscute pe latura de 
N, ca şi coridorul menŃionat anterior. Ea este situată în continuarea coridorului D', spre E şi are un 
zid comun cu acesta din urmă. A fost surprins numai colŃul sudic al acestei încăperi, pe o lăŃime 
de 1,5 m, restul ei mergând sub profilul nordic şi ne mai putând fi dezvelit. Din acest colŃ a fost 
recoltată o mare cantitate de tencuială pictată policromă. Pe latura de SE, încăperea respectivă 
avea un prag de 1,1 x 0,4 m, prin care se pătrundea în camera C.  

Camera C reprezintă cea mai mare încăpere de pe latura de N şi totodată a zonei cercetate. 
Lungimea ei era de 15 m, lăŃimea surprinsă variind între 2,3 - 3,4 m. Zidul estic al camerei a fost 
afectat de o locuire medievală timpurie (sec. XI - XII) până aproape de temelie. Acelaşi lucru s-a 
întâmplat cu o parte din podeaua de opus signinum a camerei, care s-a păstrat totuşi pe o 
lungime de 8,5 m. Ea era placată cu cărămizi mari, dreptunghiulare, neştampilate, păstrate in situ 
numai pe 2 x 4 m; în rest, pe podea se observă numai amprentele acestora. La 4,3 m de zidul 
vestic al camerei a fost descoperită o gură de canal de formă pătrată, din calcar, cu dimensiunile 
de 0,7 x 0,7 m, care are cioplit în centru un motiv floral. Pe podea s-a observat şi groapa de 
implantare a canalului, precum şi legătura dintre gura de canalizare şi canalul de evacuare a apei 
corespunzător, acesta din urmă fiind vizibil anterior în profilul nordic. Şi pe podeaua acestei 
încăperi a fost descoperită o cantitate impresionantă de tencuială pictată policromă, fragmentele 
mai mari punând în evidenŃă existenŃa a trei straturi succesive, corespunzătoare unor reparaŃii ale 
camerei respective 

Din punct de vedere cronologic, toate camerele prezentate aparŃin ultimei faze de locuire a 
complexului, datată la sfârşitul secolului al II-lea şi în secolul al III-lea. Cărămizile ştampilate 
descoperite fie în componenŃa elementelor de construcŃie (canale, instalaŃii de încălzire, podele), 
fie în stratul de dărâmătură rezultat din ruinarea acestora prezintă antroponime datate după 
domnia lui Marcus Aurelius. Totodată, în stratul de amenajare al uneia dintre instalaŃiile de 
încălzire aparŃinând camerei D, la -2,1 m adâncime, a fost descoperită o monedă romană de 
bronz aparŃinând Faustinei Senior, soŃia lui Marcus Aurelius, ea oferindu-ne o datare post quem a 
construirii camerei respective.  

Din punct de vedere constructiv, această fază se distinge clar prin realizarea unor încăperi mari, 
impresionante ca dimensiuni, dotate cu instalaŃii de încălzire, cu canalizări, cu pereŃii zugrăviŃi 
policrom sau placaŃi cu marmură. În momentul construirii acestora, încăperile anterioare au fost 
folosite ca substrucŃii, acestea din urmă nerespectând nici unul din planurile de construcŃie ale 
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încăperilor anterioare. Cele trei faze de construcŃie ale complexului au fost foarte bine puse în 
evidenŃă prin cercetările arheologice întreprinse pe profile şi pe fundul suprafeŃei excavate. 

 

Str. Munteniei nr. 15-17 - sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, 2001 
Finalizarea dezvelirii elementelor de construcŃie de pe latura de N a suprafeŃei excavate.  
A fost continuată secŃiunea S. XV/00 (cu dimensiunile de 6,4 x 3,5 m), a fost deschisă o altă 
secŃiune - S. XVI/01 (10,9 x 2,8 - 3,5 m) - şi o casetă - C. I/01 (3,6 x 2 m) - în capătul extrem estic 
al laturii menŃionate.  

Epoca romană. S-a continuat dezvelirea extremităŃii estice a camerei C. Podeaua din opus 
signinum a acestei încăperi de mari dimensiuni (15 m lungime) a fost curăŃată pe ultimii 2,1 x 3,6 
m, restul ei, până la fundaŃiile zidurilor camerei B (cca. 1,7 m), fiind spart de o locuire medievală 
din sec. XVI. La construirea acestei încăperi mari, care aparŃine ultimului nivel de locuire romană 
(faza II B), au fost dezafectate mai multe camere din fazele anterioare, ale căror ziduri, inclusiv 
instalaŃii de încălzire, au fost utilizate ca substrucŃii ale acesteia. Cu ocazia degajării gropii 
medievale care a spart extremitatea estică a podelei de opus signinum a camerei C, au fost puse 
în evidenŃă podeaua inferioară a instalaŃiei de încălzire a camerei B, pe o suprafaŃă de 3,6 x 2 m. 
Aceasta din urmă avea la bază cărămizi dreptunghiulare, peste care se aşezau pilae-le de 
hypocaust. 

Camera B. Dimensiunile păstrate ale încăperii sunt de 3,1 x 2,3 m. A fost pusă în evidenŃă partea 
exterioară a zidului nordic, construit în mare majoritate din rânduri de cărămizi, sporadic alternate 
cu pietre de calcar prinse cu mortar. Are dimensiunile de 2 x 0,8 m, elevaŃia lui fiind păstrată pe 
înălŃimea maximă de 0,6 m. Zidul respectiv constituia, împreună cu zidul perimetral vestic al 
camerei A, colŃul nord-estic al camerei B. În spatele acesteia, la distanŃă de 1,1 m spre NV, a 
apărut un zid paralel, din care s-au păstrat numai fundaŃiile din piatră pe o lungime de 2,6 m, spre 
SV fiind spart de o groapă medievală din sec. XVI, iar spre NE intrând în profil. Este constituit din 
două rânduri de pietre din calcar prinse cu mortar, are lăŃimea maximă de 0,4 m şi a fost păstrat 
pe înălŃimea maximă de 0,4 m.  

În interiorul spaŃiului delimitat de acest zid şi de zidul NE al camerei B a apărut o instalaŃie de 
încălzire în formă de canal, din care s-au păstrat podeaua inferioară din opus signinum, pe care s-
au găsit păstrate in situ trei cărămizi dreptunghiulare (40 x 28 cm) şi o alta pătrată (24 x 24 cm). 
Pe ultima dintre ele erau aşezate patru cărămizi rotunde (cu diametrul de 0,16 cm), pila astfel 
formată fiind amplasată la 0,5 m de colŃul NE al camerei B şi aproape lipit de zidul orientat E-V al 
acesteia. InstalaŃia de încălzire descoperită deservea camera A. 

Camera B - paralel cu zidul instalaŃiei de încălzire menŃionate şi lipit de acesta, apar fundaŃiile 
unui alt zid, orientat NE-SV, care a fost dezvelit pe o suprafaŃă cu dimensiunile de 1,5 x 0,8 m. A 
fost construit din pietre mari de calcar prinse cu mortar. Pe latura sa internă, zidul respectiv a fost 
tencuit cu opus signinum, în care a fost prinsă in situ şi o tegula mammata fragmentară. De 
asemenea, interiorul camerei respective a fost zugrăvit policrom, fiind descoperite foarte multe 
fragmente de tencuială pictată.  

Camera A. Ca urmare a extinderii săpăturii către N, a fost dezvelit zidul perimetral vestic al 
acesteia, care avea, până la partea distrusă prin excavare, dimensiunile de 3,08 x 0,7 m, 
înălŃimea maximă a elevaŃiei fiind de 0,7 m. A fost construit din rânduri de cărămizi de mari 
dimensiuni, sporadic alternate cu pietre de calcar, toate prinse cu mortar. Camera avea lăŃimea 
de 3,5 m. Zidul perimetral estic al aceleiaşi încăperi a fost dezvelit numai pe lungimea de 2,6 m, 
capătul său nordic fiind distrus de o locuinŃă medievală din sec. XVI, iar limita sa sudică nu a fost 
descoperită încă. Spre deosebire de zidul paralel, starea sa de conservare este mult mai proastă. 
În interiorul camerei astfel delimitate, a fost surprinsă podeaua inferioară din opus signinum, 
foarte înnegrită datorită încălzirii acesteia de către instalaŃia în formă de canal aflată în spatele 
camerei B. Nu au fost descoperite pilae de hypocaust, dovadă a faptului că încălzirea ei era 
făcută numai de instalaŃia de încălzire menŃionată mai sus. Podeaua camerei A se află într-o 
stare de conservare foarte bună. 

Camera A'- ultima încăpere de pe latura de N a suprafeŃei excavate, situată în extremitatea NE a 
acesteia, a fost dezvelită pe 3,8 x 2,3 m. Zidul estic al camerei A este comun cu cel al camerei A', 
în timp ce spre E nu a fost surprinsă limita ei. A fost pusă în evidenŃă o parte din podeaua de 
opus signinum, fiind păstrată pe 2,3 x 1,68 m, restul fiind afectat, spre N, de locuinŃa medievală 



 

 

 

108 

din sec. XVI, iar către zidul perimetral vestic, de o groapă medio-modernă. Pe această podea, în 
imediata vecinătate a laturii estice a casetei C. I/01, se află o groapă circulară, cu diametrul de 
0,54 m, care are adâncimea maximă de 0,15-0,2 m, fundul ei reprezentându-l de asemenea un 
strat de opus signinum. FuncŃionalitatea ei este greu de precizat. 

Toate încăperile menŃionate (A, A', B, B', C) aparŃin ultimei faze de locuire a complexului, datată 
la sfârşitul secolului al II-lea şi în secolul al III-lea p. Chr. Nivelele mai timpurii au fost surprinse 
sporadic. A fost sondată fundaŃia colŃului NE al camerei A, până la nivelul pânzei freatice (-2,84 
m).  
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Epoca medievală. În interiorul camerei A şi probabil şi al încăperii A', a fost dezvelită o locuinŃă 
medievală din sec. XVI. Au fost identificate trei din zidurile acestei locuinŃe - de E, V şi S. Ele erau 
construite din pietre ecarisate (spolii romane) şi din fragmente de cărămizi romane prinse cu lut galben. 
Zidul perimetral vestic al locuinŃei a fost aşezat direct pe podeaua de opus signinum a camerei A, 
celelalte ziduri ale acesteia nefiind descoperite încă până la fundaŃii. LocuinŃa medievală se află la max. 
3,2 m V de zidul perimetral vestic al camerei A, însă nu este paralelă cu aceasta. Dimensiunile ei sunt 
de 4,2 x 2,6 m, fiindu-i ataşată şi o anexă spre V, din care s-a cercetat un colŃ cu dimensiunile de 2 x 
0,88 m. LocuinŃa medievală are patru nivele de locuire, marcate prin podele succesive din lut galben. Pe 
primul dintre ele (ultimul din punct de vedere cronologic), în colŃul NV al încăperii, au apărut resturile din 
chirpici ale unei vetre. Întreg nivelul a fost foarte bogat în material arheologic. 

Pe cel de-al doilea nivel, aproximativ către mijlocul încăperii, au apărut urmele de arsură ale unei sobe, 
din care s-au mai păstrat câteva fragmente de soclu şi câteva cahle-oală. Aici a fost găsită şi o cahlă cu 
însemn de proprietate. Ea atestă numele proprietarului locuinŃei respective - Johannes Mezerzius - şi 
anul în care a fost construită soba - 1510. Monedele descoperite pe cele două nivele menŃionate 
datează din vremea lui Ferdinand I, iar cahla cu inscripŃie menŃionată oferă la rândul ei un terminus ante 
quem pentru cronologia acesteia. 

Tot o locuire medievală din sec. XVI s-a constatat şi în extremitatea estică a camerei C, care a distrus 
podeaua de opus signinum a încăperii romane menŃionate. Au fost descoperite resturile din chirpici ale 
unei vetre, aflate la 0,4 m V de podeaua amintită, şi având diametrul maxim de 0,5 m. Cele patru 
monede de argint descoperite, datând din timpul lui Ferdinand I (3) şi Rudolf I asigură încadrarea 
cronologică. 

 

Str. Munteniei nr. 15-17 - Sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, 2003 
S XVI/01 (10,90 x 2,80-3,50 m), în capătul extrem estic al laturii de N. 

În interiorul camerei A şi al încăperii A', aparŃinând ultimului nivel de locuire romană (secolul al III-lea p. 
Chr.), a fost dezvelită o locuinŃă medievală de secol XVI. Cel de-al treilea nivel al locuinŃei s-a definit 
printr-o podea de lut galben, foarte compactă în zona zidurilor perimetrale, având grosimea de 0,10-0,18 
m. Către centrul ei a apărut o pigmentare puternică cu arsură, ce putea anunŃa existenŃa unei sobe. Nu a 
fost descoperit soclul acesteia sau alte elemente care să indice poziŃia in situ a instalaŃiei, în schimb au 
fost găsite multe cahle întregi cu gura pătrată, care cu siguranŃă au provenit de la o sobă. De pe acelaşi 
nivel a fost descoperit mult material arheologic, constând dintr-un capăt de sfeşnic din bronz 
(fragmentar), un mâner de cuŃit din corn de cerb, lamă de fier fragmentară, cuie şi piroane din fier, 
ceramică comună, fragmente de ochiuri de geam, cahle cu gura pătrată. Cel de-al patrulea nivel al 
locuinŃei medievale (cel mai timpuriu din punct de vedere cronologic) a fost constituit la rândul lui dintr-o 
podea de lut galben foarte compactă, care a suferit şi o refacere. Ea a fost aşezată, parte peste podeaua 
de opus signinum care a aparŃinut camerei A (în zona zidului perimetral vestic), iar cealaltă parte, peste 
fundaŃia din mortar care constituia substrucŃia unei podele similare a camerei A'. Grosimea ei este de 
max. 0,10 m, fiind separată de faza următoare a ei de un strat subŃire de arsură de 1-2 cm. Lipsa 
aproape totală a materialului arheologic sugerează că cele două podele succesive ar aparŃine uneia şi 
aceleaşi faze. Prin urmare, pentru primul nivel al locuinŃei medievale nu dispunem de elemente de 
datare. Pentru cel de-al doilea, materialul arheologic bogat permite includerea lui în secolul al XVI-lea, 
fără a dispune însă de monede din această perioadă. Această particularitate a zidurilor dezvelite ale 
locuinŃei medievale – tehnică de construcŃie îngrijită în interior, realizare neglijentă în exterior – pot să 
conducă la observaŃia că locuinŃa respectivă a avut zidurile îngropate, respectiv că ar fi putut fi, eventual, 
o pivniŃă. Numai astfel s-ar putea explica contrastul dintre modul de construire al zidurilor sale în interior 
şi la exterior – paramentul exterior al zidurilor nu se vedea. Totodată, posibilitatea ca locuinŃa în care a 
stat la Alba Iulia arhidiaconul Johannes Mezerzius să fi avut etaj pare să corespundă mai bine cu 
calitatea şi, evident, cu posibilităŃile financiare ale proprietarului ei.  

SecŃiunea S XVII/01. 
Au fost dezvelite substrucŃiile unei clădiri moderne, dintre construcŃiile existente pe terenul inclus 
rezervaŃiei arheologice. Au fost descoperite două camere ale acestei clădiri, orientate E - V. Prima dintre 
încăperi, din extremitatea nordică a secŃiunii, a avut dimensiunile de 4,72 x 1,84m. Zidurile ei au 
grosimea de 0,50 m şi au fost constituite din pietre şi cărămizi prinse cu mortar. În interiorul acestei 
camere a fost descoperit un cuptor menajer cu dimensiunile de 1,10 x 0,64 x 0,32 m, construit din 
cărămizi. Cealaltă încăpere a clădirii moderne are dimensiunile de 2,30 x 0,90 m şi între ea şi camera 
precedentă a fost pus un zid despărŃitor de 1,30 x 0,50 m. Pe latura sudică, zidul acestei camere nu se 
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închidea, aici fiind o intrare în locuinŃă. În interiorul ei nu a fost descoperită nici o amenajare. În nivelul de 
umplutură al clădirii în discuŃie a fost descoperită o monedă de la 1862, care ar putea reprezenta un 
element de datare al locuinŃei respective. 

 

2007, 2008, 2010, 2011 
În cadrul rezervaŃiei arheologice de pe str. Munteniei nr. 15-17, există două zone care nu au fost afectate 
de lucrările de construcŃie demarate în anul 1992: laturile de S, respectiv de E ale sitului. 

În zona aflată la S de groapa excavată a fost deschisă o secŃiune, SXIX/07, de 10 x 3,10 m, situată la 
20,60 m de latura sudică a gropii excavate, colŃul ei de NE fiind situat la 10,30 m V de limita estică a 
acesteia. Ea a fost amplasată în extremitatea vestică laturii sudice a sitului, fiind orientată N-S. 

În extremitatea sudică a secŃiunii a fost descoperită fundația unei clădiri moderne, din care au fost 
surprinse două laturi care constituie colŃul NE al construcŃiei. ElevaŃia zidurilor este alcătuită din cărămizi, 
din care s-au păstrat cinci asize. în timp ce fundaŃia este constituită din blocuri de calcar. Clădirea este 
una dintre construcŃiile de sec. XIX-XX care au existat pe întreaga suprafaŃă a actualei rezervaŃii 
arheologice, demolată ulterior. ObservaŃiile atente făcute asupra tehnicii de construcŃie a fundaŃiilor 
(alcătuite din blocuri de calcar legate de mortar, îngrijit aranjate) au sugerat o posibilă sorginte romană a 
acestora. În această situaŃie, este vorba despre o refolosire a lor în perioada modernă, peste ele 
ridicându-se apoi o elevaŃie din cărămizi, sigur de factură modernă.  

continuarea cercetării în secŃiunea deschisă în anul 2001 (SXVII/01) 

SXVII/01 este amplasată pe latura estică a complexului arheologic, orientată N – S, la 6,30 m spre E de 
limita estică a gropii excavate, dimensiunile ei fiind, după extinderile din 2008, 2009, 2010 și 2011, de 
12,50 x 4,90 m.  

S-a descoperit parțial o clădire romană, situată în extremitatea sudică a secŃiunii, cu dimensiunile de 
4,40 x 2,10 m, din care au fost cercetate două încăperi, restul fiind sub profilele de V și E ale secțiunii. 
Zidurile sunt realizate în două tehnici diferite, cel orientat SV – NE a fost construit în tehnica opus 
mixtum, foarte îngrijit, având preponderent asize din piatră, combinate din loc în loc şi cu asize din 
cărămidă, legate cu mortar, ce-al de-al doilea zid, orientat NV – SE, pare să fi avut paramente din piatră, 
iar la interior a fost realizat un amestec de materiale tegulare refolosite prinse cu mortar, cărămizi, Ńigle şi 
olane de acoperiş, pilae circulare de hypocaust, tuburi ceramice utilizate pentru conducerea aerului cald 
în pereŃii camerelor. Acest zid reprezintă zidul perimetral nordic al clădirii romane descoperite, dar nu se 
Ńese cu cel orientat SV – NE, ci este adosat acestuia. FundaŃia lui pare să fie amplasată pe o podea de 
opus signinum, care ar putea să reprezinte un nivel de călcare al uneia din camere. Groapa unei fântâni 
contemporane, surprinsă în colŃul sud-estic al secŃiunii, a distrus o porțiune a zidului. Din umplutura din 
interiorul clădirii au fost descoperite fragmente de tencuială pictată policromă ; Ńiglele de acoperiş (prinse 
in situ deasupra zidului orientat NV - SE al clădirii), care poartă sigla legiunii a XIII-a Gemina, determină 
datarea clădirii în sec. al III-lea p.Chr., în ultima fază de locuire romană.  

În colŃul nord-estic al secŃiunii un nivel de dărâmătură formată din Ńigle, olane, tegulae mammatae, 
pigmenŃi de arsură, cărbune şi mortar, câteva cărămizi provenite de la o suspensura, păstrate in situ, ar 
putea indica prezenŃa unei instalaŃii de hypocaust în această zonă. În exteriorul colŃului clădirii romane, 
în jumătatea nordică a secŃiunii, au fost identificate două straturi succesive de pietriş ce ar putea 
reprezenta o stradă între două edificii romane sau chiar o curte interioară. 

Nivelul preistoric este prezent sub forma unui strat de lut compact, brun închis, amestecat cu pigmenŃi 
ceramici și cu porŃiuni de arsuri, cu grosime consistentă, de cca. 0,40 m. Pe baza materialului ceramic 
recoltat de pe întreaga suprafaŃă a secŃiunii, nivelul se poate data la sfârşitul epocii bronzului şi începutul 
epocii fierului. De-a lungul profilului vestic al secțiunii, a apărut o locuinŃă preistorică.  A fost dezvelită 
parŃial, pe o lungime maximă de 4,25 m şi pe o lăŃime de 2,10 m, respectiv în spaŃiul delimitat de groapa 
de implantare a fântânii moderne spre est, profilul sudic şi zidurile perimetrale orientate NV-SE, respectiv 
NE-SV ale clădirii romane descoperite în extremitatea sudică a secŃiunii. LocuinŃa are conturul delimitat 
pe latura estică şi cea sudică, ea continând atât spre vest (sub profil), cât şi spre nord (este suprapusă 
de zidurile romane menŃionate mai sus). 

Un bordei aparŃinând sfârşitului epocii bronzului şi începutului epocii fierului (Hallstatt) a fost descoperit 
pe acelaşi sit, în groapa excavată, în anul 1994. 
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În colŃul sud-estic al secŃiunii a fost surprinsă o fântână modernă. Umplutura până la adâncimea de -1,86 
m, era constituită din gunoaie menajere de epocă contemporană. 

Grație cercetărilor se constată că extinderea spre est a complexului reprezentat de Palatul 
guvernatorului se produce din prima fază de piatră a complexului și nu doar către sfârşitul sec. al II-lea şi 
în sec. al III-lea p.Chr. Se conturează ipoteza unei faze de lemn a sitului, bazată pe descoperirea unor 
gropi de par pe latura V a acestuia.  Totodată, este pentru prima oară când a fost descoperită o stradă 
sau o curte interioară în cadrul sitului analizat, acest fapt având o importanŃă deosebită în precizarea 
tramei stradale şi a planimetriei complexului arheologic reprezentat de sediul guvernatorului consular al 
celor trei Dacii. 

 
 

SecŃiunea S XVIII/07, situată pe latura S a sitului, cu dimensiunile de 12,20 x 4,90 m, pe terenul care nu 
a fost distrus prin excavare. Este orientată N-S. În jumătatea de S a secŃiunii a fost descoperită o clădire 
romană, ale cărei dimensiuni cercetate deocamdată sunt de 4,40 x 2,80 m, restul ei continuând spre E, 
respectiv V. Este compusă din două camere (denumite convenŃional camerele 4 şi 5), ale căror ziduri, 
construite în tehnica opus mixtum (cu rânduri alternative de pietre şi cărămizi prinse cu mortar) sunt 
foarte bine conservate. Camera 4 a acestei clădiri are dimensiunile de 2, 70 x 2,40 m, din ea fiind 
surprins numai colŃul nord-estic. În interiorul ei a fost găsit nivelul de călcare aflat la -2,20 m adâncime, 
reprezentat de o podea de mortar. Ea a avut într-o primă fază un praefurnium prin care se asigura 
încălzirea unei camere învecinate, situate spre E. Camera 5 a clădirii romane din jumătatea sudică a 
secŃiunii SXVIII/07, din care cunoaştem deocamdată colŃul ei sud-estic, are dimensiunile de 2,30 x 2,10 
m, restul ei continuând spre vest. Are păstrată şi o parte a podelei realizate din mortar amestecat cu 
bucăŃi de cărămidă (opus signinum). 

În colŃul nord-estic al secŃiunii a fost descoperită a altă construcŃie romană, denumită convenŃional 
camera 3, are dimensiunile de 4 x 2,50 m. Din ea a fost surprins numai un zid, restul clădirii întinzându-
se înspre N şi E. Zidul dezvelit, cu lungimea de 4 m şi lăŃimea 0,60 m, este şi el construit în aceeaşi 
tehnică opus mixtum. Din interiorul acestei camere au fost descoperite câteva fragmente de tencuială 
pictată policromă. AparŃine de asemenea ultimului nivel de locuire romană cunoscut al sediului 
guvernatorului, respectiv celui de-al doilea şi al treilea sfert al sec. III p.Chr. O importantă descoperire o 
reprezintă o statuie din marmură, reprezentând-o pe zeiŃa vânătorii, Diana. Din ea s-a păstrat numai 
torsul, cu dimensiunile de 20 x 21 cm.  

MenŃionăm că pe latura sudică a sitului se află şi singurul mozaic descoperit de cercetările arheologice 
întreprinse de-a lungul timpului la praetorium consularis de la Apulum. 
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10. Strada Traian 

Str. Traian, nr. 15, 2005 
Terenul este situat la cca. 150 m spre N faŃă de perimetrul unde începând cu anii 1990 au fost 
descoperite vestigii arheologice de epocă romană (pretoriul guvernatorului celor trei Dacii).  
Terenul era ocupat de o construcŃie aflată într-un avansat grad de uzură.  

După demolarea clădirii, la nivelul fundaŃiilor (a pardoselii) situaŃia este diversă: pivniŃe surpate, 
pardoseală din beton, podele din lemn etc. În această situaŃie singura posibilitate de executare a unei 
săpături arheologice era aceea de a îndepărta cu mijloace mecanizate nivelul ocupat de zidurile şi 
umplutura (materiale diverse) rezultate din clădirea demolată. Trebuie menŃionat faptul că beneficiarul a 
fost nevoit să modifice proiectul construcŃiei de la o clădire ridicată pe fundaŃii în alta cu demisol. În 
continuare s-a procedat la îndepărtarea cu mijloace mecanizate a substrucŃiilor vechii construcŃii. 
Această etapă s-a realizat sub supraveghere arheologică. 

În urma sondării terenului s-a luat decizia ca nivelul până la care să se execute săpătura mecanizată să 
fie de –1,50 m faŃă de nivelul şoselei din str. Traian, nr.15. Dimensiunile perimetrului excavat au fost de 
13 x 16 m (latura de 16 m fiind la str. Traian). Parcela este orientată VNV-ESE. În perimetrul creat (13 x 
16 m) de la nivelul de –1,50 m faŃă de nivelul şoselei din str. Traian, s-a procedat la trasarea a nouă 
secŃiuni: S1-S9 care au avut drept scop acoperirea (cercetarea arheologică) a întregului perimetru.  

S1, orientată pe direcŃia SSV-NNE, dimensiuni 5 x 2 m.  
Stratigrafia:  
-0 -0,50 m, nivel ce conŃine materiale de la sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică (în acest nivel au fost 
descoperite câteva fragmente tegulare romane aflate în poziŃie secundară); 
 -0,50 -0,75 m strat lutos-nisipos;  
-0,75 -1,00 m, nivel geologic (pietriş), steril arheologic.  

S2, orientată pe direcŃia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faŃă de S1; dimensiuni: 5 x 2 m. 
Stratigrafia: 0 -0,50(0,55) m, nivel ce conŃine materiale de la sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică (în 
acest nivel au fost descoperite câteva fragmente tegulare şi o buză de mortaria); -0,50 -0,75 m strat 
lutos-nisipos; -0,75 -0,90 m, nivel geologic (pietriş), steril arheologic. 

S3, orientată pe direcŃia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faŃă de S2; dimensiuni: 5 x 2 m. 
Stratigrafia: 0 -0,75 m, nivel ce conŃine materiale de la sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică; -
0,75(0,60) -0,85 m strat lutos-nisipos; -0,85 -1,05 m, nivel geologic (pietriş), steril arheologic. 

S4, orientată pe direcŃia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faŃă de S3; dimensiuni: 5 x 2 m. 
În această secŃiune au fost dezvelite zidurile – fundaŃii ale unei clădiri care au funcŃionat la sfârşitul sec. 
XIX. La –1,15 m, în nivelul geologic (pietriş) s-a ajuns la pânza freatică. 
S5, orientată pe direcŃia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faŃă de S4. SituaŃia stratigrafică este similară cu 
cea din S4. Zidul descoperit în S4 se continuă şi aici. Adâncimea de fundare a zidului fundaŃiei este de –
0,75 m, este realizat din piatră fasonată, iar rândurile superioare din cărămidă. Zidul, notat Z1, are un pat 
de amenajare, executat în nivelul lutos-nisipos, care coboară la –0,90 m. De la –0,90 m începe nivelul 
geologic (pietriş). 

S6, orientată pe direcŃia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faŃă de S5; dimensiuni: 5 x 1,3 m. SituaŃia 
stratigrafică este similară cu cea din S4 şi S5. Zidul fundaŃiei se continuă pe direcŃia ESE. 

S7, orientată pe direcŃia SSV-NNE, în prelungirea lui S1, la un martor de 1 m; dimensiuni 5 x 2 m. 
Stratigrafia: 0,00 -0,50 m nivel umplutură amenajări succesive drum, str. Traian; -0,50 -0,70 m nivel 
umplutură clădiri sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică; -0,70 -0,95 m strat nisipos argilos (steril 
arheologic).  

S8, orientată pe direcŃia SSV-NNE, în prelungirea lui S6, la un martor de 1 m; dimensiuni 5 x 1,5 m. 
Stratigrafia este asemănătoare cu cea din S6. în grund au fost identificate porŃiuni a două ziduri notate 
Z1a; Z2. 

Z1a corespunde clădirii care a funcŃionat la sfârşitul sec. XIX şi este orientat pe direcŃia VNV-ESE. El 
este paralel cu zidul Z1 (dezvelit pe capătul de NNE al secŃiunilor S4; S5; S6) la o distanŃă de 5,80 m. În 
imediata apropiere a zidului Z1a a fost identificat un alt zid de cărămidă, notat Z2, care aparŃine unei 
faze de refacere a construcŃiilor ridicate în perioada interbelică. 
S9, dimensiuni 1,5 x 1 m a fost trasată în intervalul dintre S7 şi S8 şi a avut scopul de a lămuri 
stratigrafia în acest perimetru. În linii mari situaŃia stratigrafică de aici este comparabilă cu cea din S7, ea 
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dovedind şi faptul că în zonă nu mai avem ziduri ale clădirilor susmenŃionate, perimetrul respectiv fiind 
afectat curŃii interioare a fostului mobil. Adâncimea până la care s-a efectuat cercetarea arheologică a 
perimetrului propus a fost de –2,50 m faŃă de nivelul de călcare actual (str. Traian, nr.15). În urma 
săpăturilor au fost identificate substrucŃii aparŃinând unor construcŃii începând cu sfârşitul sec. XIX până 
în prezent. Sporadic în S1 şi S2 au fost descoperite câteva fragmente tegulare şi un fragment (buză) de 
mortaria aparŃinând epocii romane. Nu a fost identificat un nivel de cultură aparŃinând epocii romane, 
aspect care ne dă informaŃii cu privire la limitele complexului reşedinŃei guvernatorului celor trei dacii. 
 

Str. Traian, nr. 66, 2005 
Zona este situată la cca. 650 m SSV faŃă de situl arheologic de pe str. Munteniei (Pretoriul 
guvernatorului celor trei Dacii). Aprox. 25% din suprafaŃa viitoarei construcŃii este grevată de structuri din 
beton aparŃinând unui fost garaj şi anexe. FaŃă de această situaŃie s-a procedat la trasarea a două 
secŃiuni: S1 de 10 x 1 m, orientată SE–NV; S2 de 6 x 1 m, orientată SV-NE. 
Rezultatele cercetării arheologice sunt următoarele: 

S1: 0 –0,15 m, nivel de umplutură şi gunoi grajd; -0,15 –0,55 m, strat de umplutură; -0,50 –0,60 m, 
lentilă nisip argilos (mâl rezultat în urma revărsărilor râului Mureş); -0,60 –1,05 m, pământ de culoare 
brun închisă (steril arheologic). 

S2: stratigrafia este asemănătoare cu cea din S1. Nivelul de umplutură –0,15 –0,55 m de culoare brun 
închisă a fost adus de către proprietar pentru sistematizarea pe verticală a terenului. Nu au fost 
descoperite vestigii arheologice. 
 

Str. Traian, nr. 70, 2005 
Terenul este situat la cca. 700 m S faŃă de rezervaŃia arheologică Pretoriul guvernatorului celor trei Dacii 
situat pe strada Munteniei. Au fost trasate două unităŃi de săpătură: S1 cu dimensiunile 18 x 1 m; S2 cu 
dimensiunile 18 x 1 m, orientate pe direcŃia VNV-ESE. 

Rezultatele cercetărilor: 
S1 –0 –0,10 m strat vegetal; -0,10 –0,35 m sol brun de grădină; -0,35 –0,95 m sol brun – fostă zonă cu 
mlaştini (steril arheologic) 
S2 – situaŃia stratigrafică este aceeaşi cu cea prezentată în S1, cu menŃiunea că între m. 9–10,40 avem 
o groapă menajeră de epocă contemporană. 

Documente istorice (hărŃi de la începutul sec. XVIII) menŃionează în acest perimetru, zonă mlăştinoasă 
situată de o parte şi de cealaltă a unui braŃ al râului Ampoi. 
 

Str. Traian , CF. nr. 5617, 2005 
Terenul este situat magazinul DISKONT cu front la şoseaua naŃională. Cercetări arheologice anterioare 
au evidenŃiat existenŃa în zonă a unui vechi curs de apă, în prezent colmatat şi acoperit cu depuneri de 
umplutură. Au fost trasate 40 unităŃi de cercetare, notate C1….C40. 

Săparea unităŃilor de cercetare s-a executat mecanizat, sub supraveghere arheologică; după care s-a 
procedat la taluzarea manuală a profilelor şi efectuarea observaŃiilor stratigrafice. În urma analizei 
stratigrafice, s-a observat că pe întreg perimetrul studiat (C1…C40) există un nivel compact şi constant 
de depunere aluvionară (sol brun-închis) aşezat pe un strat argilos. În perioada contemporană peste 
acestea au fost depuse materiale de umplutură (cărămizi, pământ, resturi menajere etc.) terenul fiind 
sistematizat şi adus la cota (nivelul) actualei străzi Traian. 
Nu au fost depistate vestigii arheologice.  

 

11. Str. Decebal, nr. 25, 2005 

Parcelele A și B se află la cca. 80 m spre NE de „Poarta I” a fortificaŃiei amintite; cca. 80 m spre E de 
colŃul (extremitatea) nord-estic al Bastionului Sf. Capistrano, aparŃinând aceleiaşi fortificaŃii. 

Zona cercetată face parte din glacisul fortificaŃiilor de pe terasa a II-a, depunerile pedologice peste stratul 
antic, rezultate în urma fenomenelor naturale de şiroire şi eroziune, putând fi o posibilă explicaŃie a 
depunerilor argiloase. Nu este exclusă însă și posibilitatea ca stratul galben loessoid depus deasupra 
humusului antic să fie rezultatul amplelor lucrări de amenajări efectuate la începutul sec. XVIII de către 
autorităŃile austriece, odată cu construirea fortificaŃiei bastionare (1714-1734). 
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Nivelul pânzei freatice este foarte ridicat (aflat în directă legătură cu nivelul hidrostatic al Mureşului), la -
2,80 -3,00 m față de nivelul străzii. 

Parcela B, cu dimensiunile 23,3 x 11,30 m de, este orientată NE–SV şi se află la extremitatea de E a 
parcelei (lângă Leagănul de Copii). 

SI/2005, o secŃiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 8 x 2 m, orientată E-V, 
situată pe latura nord-vestică a Parcelei B.  

S.II/2005, secŃiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 10 x 2 m. orientată N-S, 
dispusă pe latura estică a Parcelei B. 

S.III/2005, secŃiune de control şi informare stratigrafică, cu dimensiunile de 12 x 2,5 m. orientată E-V, 
dispusă pe zona sudică a Parcelei B 

S.IV/2005, suprafaŃă, cu dimensiunile de 7 x 6 m, dispusă pe zona centrală a Parcelei B, cu martori de 
cca. 0,80 m între laturile de N şi SI şi cea de E şi S II. 

În S.I/2005 a fost descoperit un zid (Z1) orientat NNE–SSV (cu ductul situat practic perpendicular pe 
orientarea secŃiunii), realizat din piatră de râu, de diferite dimensiuni, dispusă în tehnica opus incertum, 
legată cu mortar (opus cementitum), având o lăŃime de cca. 55 cm. 

In SII/2005 un nou zid (Z2), dispus aprox. perpendicular pe ductul secŃiunii, cu o lăŃime egală cu cea a 
Z1 (cca. 55 cm), realizat din aceleaşi materiale (piatră de râu legată cu mortar de foarte bună calitate). În 
partea dinspre N a secŃiunii, de la acest nivel, s-au relevat o serie de cărămizi de formă pătrată, din 
poziŃionarea lor aliniată, la distanŃe egale, reieşind existența unui sector de hipocaust. Spre N, 
aliniamentul se încheia cu un alt zid, realizat din cărămidă (cu dimensiunile de cca. 30 x 10 cm) legată 
cu mortar, foarte atent finisat, perpendicular pe el pornind spre N, alte două ziduri, unul similar din 
cărămidă, iar altul din piatră de râu, delimitând o încăpere distinctă. Au fost surprinşi 15 stâlpi, 5 rânduri 
pe axa N-S şi 3 rânduri pe axa E-V, la care se adaugă alŃii, fragmentari, surprinşi în profilul vestic. Starea 
de conservare a lor era diferită. 

SIII/2005 - La adâncimea de 2,50 m s-a conturat pe aproape întreaga suprafaŃă a secŃiunii o placă 
masivă din beton, care era prevăzută spre extremitatea ei sudică cu o pornire de zid de boltă în plin 
cintru (semicerc), specifică arhitecturii de sec. XVIII-XIX. 

SIV/2005 a surprins zidurile de închidere a clădirii cu hipocaust. Încăperea cu hipocaust, incomplet 
surprinsă (deoarece se continuă spre E, ieşind din limita parcelei), s-a dovedit a avea o suprafaŃă 
dreptunghiulară, cu laturile lungi orientate E-V, de cca. 6 x 4 m (cca 25 m2). La o aproximare primară, 
numărul pilelor conŃinute de această parte de hipocaust este de cca. 77 pile (11 rânduri pe latura lungă şi 
7 pe latura scurtă). 

 



 
 

  

Str. DIONISIE LUPU nr. 50, ET.4,
 AP. 9,  Bucure[ti  Sect. 1 

J40/7652/2004, RO16413534 
Tel/Fax: (4021)315.15.70 

Q U A T T ROD E S I G N@ C L I C K N E T . ro 
 

 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
ZONA PROTEJATĂ  CETATEA ALBA IULIA 
 
 
Beneficiar: 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAłIEI PUBLICE 
 
Executant: 
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L. – proiectant general 
Administrator: arh. Andrei JELESCU 
Şef proiect: arh. Toader POPESCU 
Coordonator ştiinŃific: Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU 
 
 
 
 
 
Denumirea fazei: 

FAZA 1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 
Denumirea studiului: 
1.5.  STUDIUL VALORILOR ISTORICE, ARHITECTURALE, URBANISTICE 

ALE CENTRULUI ISTORIC CETATEA ALBA IULIA  
 
Data: Septembrie 2013 

 
 
 
 
Autorii studiului: 
S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.: 
Arh. Toader POPESCU (şef proiect) 
Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU (coordonator ştiinŃific) 
Urb. Alina MARINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
ZONA PROTEJATĂ  CETATEA ALBA IULIA 
 
 
FOAIE DE SEMNĂTURI ŞI ŞTAMPILE 
 

S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.: 

Arh. Toader POPESCU (şef proiect) 

Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU (coordonator ştiinŃific) 

Urb. Alina MARINESCU 

 



 

  

 

2 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
ZONA PROTEJATĂ  CETATEA ALBA IULIA 
 
 
 
 
Denumirea şi conŃinutul capitolelor: 
 

FAZA 1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
1.1. Încadrarea în PUG Municipiul Alba Iulia  
1.2. DocumentaŃii de urbanism aprobate 
1.3. Stadiul autorizării construirii  
1.4. Studiul istoric zonal, fişa istorică a zonei  
1.5. Studiul valorilor istorice, arhitecturale, urbanistice ale centrului istoric Cetatea Alba Iulia 
1.6. Evaluarea construcŃiilor şi a amenajărilor - valorile de patrimoniu cultural 
1.7. Studiul peisagistic 
1.8. Stabilirea şi delimitarea zonei construite protejate “Cetatea Alba Iulia” 
1.9. Studiul demografic 
1.10. Proprietatea asupra imobilelor 
1.11. Studiul urbanistic 
1.12. Studiul economic 
1.13. Studiul infrastructurii edilitare 
1.14. Studiul organizării circulaŃiei 
1.15. Studiul de mediu 
 

FAZA 2. PLAN URBANISTIC ZONAL 
2.1. Plan urbanistic zonal 
2.2. Regulament local de urbanism 
 
 
 



 

 

 

3 

 
 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
ZONA PROTEJATĂ  CETATEA ALBA IULIA 
 
 
 
 
Denumirea fazei: 

FAZA 1. STUDII DE FUNDAMENTARE 

 
Denumirea studiului: 
1.5. Studiul valorilor istorice, arhitecturale, urbanistice ale centrului 
istoric Cetatea Alba Iulia 
  
 Elaboratori:  

S.C. QUATTRO DESIGN S.R.L.: 
Arh. Toader POPESCU (şef proiect) 
Arh. Şerban POPESCU-CRIVEANU (coordonator ştiinŃific) 
Urb. Alina MARINESCU 
 
 
 

 
 Cuprinsul capitolului:   

1.5.1. Date generale 

1.5.2. Reședința principilor Transilvaniei 

1.5.3. Palatul Apor – ReşedinŃa generalului comandant al garnizoanei 

1.5.4. Magazia de provizii 

1.5.5. Catedrala romano-catolică 

1.5.6. Mănăstirea trinitarienilor 

1.5.7. Catedrala ortodoxă 

1.5.8. ReşedinŃa episcopală 

1.5.9. Gimnaziul romano-catolic 

 
 

   

 



 

 

 

4 

  

Fondul construit remarcabil al cetăŃii – cuprins din fortificaŃii, clădiri laice, 
ecleziastice şi administrative – datează din secolul XII şi din secolele următoare 
(vezi capitolele următoare). Un număr de construcŃii de mici dimensiuni, în partea 
de nord a cetăŃii, menŃin funcŃiunea de locuire în cetate. În exteriorul cetăŃii, fondul 
construit este, în general, modest, majoritatea clădirilor datând din secolul XX. 
Redăm aici un fragment al Studiului istoric şi arheologic (2005), referitor la fondul 
construit din cetate. 
 
1.5.1. Date generale1 
În domeniul arhitecturii civile, informaŃiile pe care le deŃinem sunt lacunare, fragmentare şi 
disparate şi se referă la imobilele de locuit particulare, edificiile cu caracter public (administrative, 
juridice, de asistenŃă socială etc), în afară de cele religioase, fiind aproape inexistente sau cu 
apariŃii tardive (sec. al XIX-lea sau începutul sec. al XX-lea). ImportanŃa şi numărul caselor de 
locuit în contextual arhitecturii civile din cetatea Alba Iulia sunt greu de stabilit în condiŃiile în care 
populaŃia majoritară locuia în afara zidurilor, iar numele proprietarilor era în general necunoscut. 
Edificiile civile erau formate cu siguranŃă dintr-un amestec de construcŃii cu dimensiuni variabile, 
insalubre sau dimpotrivă confortabile, în componenŃa lor regăsindu-se materiale diverse: lemnul, 
piatra, cărămida. Casele sărăcăcioase erau înghesuite pe străduŃele întortocheate ale incintei, 
cele luxoase fiind izolate şi mărginite de parcele cu vegetaŃie. Majoritatea erau însă prevăzute cu 
geamuri, hornuri şi acoperişuri de şindrilă sau Ńiglă. 

Timp de aproximativ trei secole, din a doua jumătate a veacului al XIII-lea (după invazia tătarilor) 
şi până la mijlocul veacului al XVI-lea (după 1541), perioadă în care oraşul Alba Iulia a deŃinut 
rolul de centru episcopal al Transilvaniei şi în condiŃiile în care populaŃia din cetate îndeplinea 
atribuŃii religioase, majoritatea caselor de locuit aparŃineau slujitorilor bisericii. Documentar, cel 
mai frecvent sunt menŃionate casele canonicilor, arhidiaconilor, rectorilor altarelor, preoŃilor de 
strană şi ale altor categorii, astfel încât alături de biserici şi mănăstiri, locuinŃele personalului 
religios (aproximativ 1000 oameni), constituiau elementele de bază ale mediului ambiant cotidian, 
determinând aspectul exterior al oraşului. 

Din anii 1459 sau 1470 avem informaŃii despre construcŃia unor case noi, donaŃia unei case de 
piatră la 1512 sau acordarea unor sume de bani pentru construcŃia de locuinŃe (K.Vekov, p. 161). 
Dintre locuinŃele demnitarilor religioşi la 1464, amintim casa lui Ioan, arhidiaconul de Ugocea, 
care deŃinea la Alba Iulia funcŃia de decan, apoi în 1519 locuinŃa arhidiaconului Adrian Wolphard, 
unde acesta şi-a scris manuscrisul asupra Răscoalei lui Doja (Vekov, p. 211; 258). În aceeaşi 
perioadă, casa şi grădina canonicului Ioan Megyercsei erau vestite pentru monumentele şi 
inscripŃiile romane care au fost salvate şi expuse celor care doreau să le vadă. La 1597 inscripŃii 
romane se puteau vedea la palatal principelui; pe casa guvernatorului I.Geczy, pe casa 
cancelarului Wolfgang Kovacsoczy, pe casa comandantului cavaleriei, înaintea uşilor bisericii 
(Călători III, p. 208). Casa ultimului episcop romano-catolic Ioan Statileo (1528-1542), situată în 
zona central sudică a incintei, revine după reformă, lui Laszlo Gyulaffi (m. 1584), apoi va intra în 
proprietatea familiei Apaffi (K.Andras, Colegiul academic…, p.46). 

În aceeaşi zonă, la dreapta porŃii Sfântul Gheorghe se va afla (aproximativ la 1700) casa 
episcopului reformat Stefan Vespreny. Episcopi ca Ladislau Gereb şi Francisc Vardai şi alŃii, 
susŃin refacerea şi construcŃia de case pentru clerul inferior, acordându-le ajutoare, în special 
rectorilor altarelor, practicile religioase cerând fondatorilor unor noi altare, să construiască o casă 
pentru slujitorii acestora. 

Prin avântul construcŃiilor de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea se 
încearcă o schimbare a înfăŃişării oraşului, episcopii identificând întregul ansamblu din incintă cu 
propria reşedinŃă. Pe de altă parte, clădirile, indiferent de categoriile de destinatari, reflectă 
aceleaşi tendinŃe de înnoire, prin folosirea de materiale mai trainice (piatra şi cărămida în locul 
lemnului) şi de înfrumuseŃare, prin asimilarea unor influenŃe străine promovate de diferite curente 

                                                        
1  Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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stilistice. Mărturie stau cele câteva fragmente de plastică arhitectonică aparŃinând goticului (un 
ancadrament de fereastră şi un portal), conservate pe faŃada unor case de pe strada actuală 
G.Bethlen, nr.2 şi 3 (fostă a Poştei) şi a numeroase elemente renascentiste care încep să 
prolifereze pe faŃadele rezidenŃelor nobiliare din cetate. 

De altfel, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în timpul principatului, se constată 
o schimbare evidentă a raportului de proprietate, locuinŃele mirenilor (nobili şi curteni ai 
principelui, cetăŃeni de rând), fiind tot mai frecvent menŃionate, pentru unele dintre ele localizarea 
fiind uneori posibilă. Preluând exemplul demnitarilor religioşi care s-au dovedit interesaŃi tot mai 
mult de aspectul oraşului ca centru episcopal, la rândul lor principii au intensificat activităŃile de 
construcŃie pentru modernizarea şi înfrumuseŃarea propriei rezidenŃe, dar şi a oraşului, devenit 
capitala Transilvaniei. 

Avându-se în vedere că o reconstituire topografică a oraşului medieval Alba Iulia, din perioada 
principatului nu se poate face în lipsa unor izvoare cartografice veridice cu zona cetăŃii, vom face 
cunoscute toate acele informaŃii scrise unde se fac referiri la apartenenŃa, starea sau 
amplasamentul clădirilor din incintă. 

La 1574, Giorgio Blandrata medic şi consilier al curŃii princiare, locuia într-o “casă solidă de piatră, 
dar cam joasă şi modestă ca înfăŃişare, cele patru încăperi ale locuinŃei erau mobilate, oferind un 
oarecare confort”. Casa era situată “în vechea cetate, pe uliŃa Italienilor (Olasz utca)” (Monografia 
Alba Iulia 2000, p. 189). Pe aceeaşi uliŃă a Italienilor, la 1595 principele Sigismund Bathory, 
donează o casă muzicantului Pietro Busto, ca răsplată pentru talentele sale (Monografia Alba 
Iulia 2000, p. 171). 

Începând cu domnia principelui Gabriel Bethlen (1613-1629), se acordă o serie de privilegii celor 
care se aşează în oraş, printre facilităŃile primite înscriindu-se şi terenurile pentru construcŃia 
caselor. În acelaşi scop, dietele emit ordine, care sub pedeapsa amenzilor şi a confiscării averilor 
ordonă fiecărui locuitor “să-şi înalŃe case demne de reşedinŃa unui principe” (Iacob Mârza, 
Augustin de Gerardo. Despre Alba Iulia, în Apulum, VIII, 1971,p. 204). În aceiaşi zonă de nord, 
nord-vest a cetăŃii, se aflau sediile destinate găzduirii delegaŃilor saşi convocaŃi la şedinŃele dietei 
(Deutscher Heim). 

La 1638, sibienii cumpără casa lui Ioan Almasy situată “intra muros civitatis Albensis in platea 
vulgo Kis Szaz Vcza vocato”, în vecinătatea casei lui �tefan Dessi pe de o parte şi pe de alta a lui 
Ioan Syarto (I.Lupaş, Documente istorice transilvane, vol.I, 1599-1699, Cluj, 1940, p. 99).  

Casa oraşului Braşov achiziŃionată în 1586 de reprezentanŃii Braşovului, primeşte statutul de casă 
nobiliară în anul 1595 de la Sigismund Bathory, fiind scutită de orice impozite şi percepŃii. Aceiaşi 
casă este pregătită pentru a primi oaspeŃii la nunta lui Gheorghe Rakoczy al II-lea, din 1643 şi se 
afla de asemenea pe uliŃa saşilor (Zaz ucza vocato), în vecinătatea caselor lui Wolfgang Bethlen 
de Iktar şi PancraŃiu Sennyei, în apropiere de strada principală, având şi grădină (Nussbacher, 
ContribuŃii documentare privind dezvoltarea arhitectonică a oraşului Alba Iulia în sec.al XVII-lea, 
Apulum, XX, 1982, p. 185). 

Pentru a susŃine intense activitate de construcŃie a celor din cetatea Alba Iulia, principii 
Transilvaniei adresează cereri repetate oraşelor Braşov, Sighişoara, Sibiu şi BistriŃa de a trimite 
meşteşugari (zidari, dulgheri, cioplitori în piatră) şi materiale (lemn, piatră, cuie, şindrilă). La 1638, 
Gheorghe Rakoczy cere sibienilor 16 căruŃe şi 36 de meşteri sş-l ajute la clădirea începută lângă 
“casa noastră din Bălgrad” (I.Lupaş, p. 200). Principele Ioan Kemeny, cere judelui Braşovului în 
1661, să-i trimită 15.000 de cuie de şindrilă pentru casele din Alba Iulia. 

Obligativitatea edificării la Alba Iulia a unor sedii pentru reprezentanŃii comitatelor, scaunelor 
stărilor sau oraşelor transilvane, se înscrie în programul iniŃiat de principi pentru dezvoltarea 
reşedinŃei proprii dar şi de sistematizare urbană. Pentru construcŃiile de acest gen au forst 
desemnate anumite parcele mai frecvent cumpărate şi utilizate fiind cele situate în jumătatea de 
nord a incintei, pe uliŃa Saşilor şi uliŃa Italienilor. 

O reconstituire a situaŃiei edilitare din zona central-sudică a incintei se poate face tot pe baza 
informaŃiilor documentare scrise. Pe aliniamentul străzii principale “Sfântul Mihail”, care se 
constituia în axa centrală a vechii cetăŃi medievale, între mănăstirea iezuiŃilor şi poarta “Sfântul 
Gheorghe” (porta capituli), se aflau la 1604 învecinate, de la vest spre est, casa soŃiei lui Albert 
Szijarto, reşedinŃa familiei Apaffy şi grajdurile princiare (strămutate ulterior în curtea a treia a 
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palatului prepoziturii), casa secretarului princiar Gaspar Boloni, ultimele construcŃii aparŃinând 
atelierelor monetăriei (A.Kovacs, Colegiul academic…,  p. 46). Pe aliniamentul străzii principale 
se aflau şi cele câteva prăvălii de lemn necesare aprovizionării locuitorilor din cetate, în jurul pieŃii 
se grupau tarabele, iar pe latura de nord a palatului princiar şi a catedralei romano-catolice se 
înşirau magazinele cu provizii pentru consumul de la curtea princiară. Un document din anul 1674 
menŃionează înŃelegerea dintre oficialităŃi şi comercianŃi pentru ca, aceştia din urmă să cedeze 
săracilor oraşului care trăiau în lăcaşuri stricate, veniturile prăvăliilor (Imets F.Jako, Aşezarea Alba 
Iulia veche şi porŃiunile ei, Anuar, XIV, anii 1904-1907, p. 19-33). 

Călătorul turc Evlia Celebi aminteşte în anul 1668, existenŃa în interiorul cetăŃii a unor hanuri, 
clădiri de binefacere şi târgul din piaŃă, unde se vindeau lucruri de preŃ (Monografia Alba Iulia 
2000, p. 354). Din păcate, în descrierile oraşului datorate călătorilor străini, de o atenŃie deosebită 
s-au bucurat în special reşedinŃa princiară şi clădirile publice religioase (lăcaşurile de cult sau 
instituŃiile şcolare confesionale), relatările despre casele locuitorilor din cetate fiind sumare şi în 
general nefavorabile. În versiunea străinilor, Alba Iulia era un “oraş nu prea atrăgător”, “un oraş 
foarte mic, destul de neînsemnat şo plin de noroi”, “în faŃa castelului se aflau câteva case de zid 
dărăpănate, iar în partea cealaltă, altele de acelaşi fel”. Din relatările călătorului suedez Conrad 
Jacob Hiltebrandt (1621-1679), aflăm că pentru găzduirea solilor erau destinate anumite case; 
cea mai renumită fiind casa turcească (Turken Haus), nu departe de palatal princiar. După 
Hiltebrandt, casa era amenajată în felul următor: “domnilor soli li s-a dat o odaie care era 
decorată cu piei aurite şi lângă ea era o cameră mai mică; în cealaltă cameră nu se afla nici o 
fereastră şi era peste măsură de frig; nu am găsit nici un aşternut pentru culcare în afară de nişte 
paturi goale de lemn şi o masă. Domnii soli aveau cu ei păturile de călătorie, oamenii de serviciu 
însă, au fost nevoiŃi să se culce pe un braŃ de fân şi pe jumătate din manta, iar cu cealaltă 
jumătate să se acopere; pernă pentru cap nu era însă. La dreapta locuia într-o odaie separată un 
geamgiu, om de viŃă nobilă, iar jos armurierul domnesc, un neamŃ; de partea cealaltă, 
ceasornicarul principelui, a cărui slujbă mai era, printre altele, de a purta grijă orologiului de pe 
turnul bisericii şi totodată, a micilor ceasornice ale principelui. Aceştia erau vecinii noştri. Biserica 
era în faŃă, în aceeaşi curte. Caii au fost depărtaŃi îndată, fiind trimişi şi îngrijiŃi prin satele din 
apropiere, împreună cu argaŃii” (Călători V, p. 560-561). 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, apar primele documente cartografice cu 
oraşul şi cetatea Alba Iulia. Reprezentările surprind amplasamentul şi planimetria edificiilor din 
incintă, dar identificarea lor este mai greu de făcut în condiŃiile în care legendele consemnează 
numai clădirile reprezentative. În  primul plan cunoscut al oraşului, din 1687, atribuit unui anonim 
italian, practic în interiorul cetăŃii (castello), este redat numai palatal princiar şi catedrala romano-
catolică. Nenominalizate în legendă pe latura opusă, cele trei mici clădiri adiacente zidului cetăŃii 
pot fi asociate rezidenŃelor nobiliare din zonă. 

Planul lui Visconti din 1711 redă mai detaliat situaŃia edificiilor civile din incinta cetăŃii (palate, 
sedii publice, case particulare), fiind consemnate în legendă alături de rezidenŃa princiară (lit. c – 
Palazo a sia Rezidenza Sni Principi de Transilvania), majoritatea proprietăŃilor nobiliare: casa 
contelui Teleky (lit. h – Casa del sig. Teleky); casa domnului Nicolae Bethlen (lit. g – Casa sigr 
Nicola Bethlen); casa contelui Apor (lit. f – Casa del su sig. Conte Apor); casele de oaspeŃi ale 
scaunelor săseşti (lit. I – Case spetanti ale sedii Sassone), toate cu o dispoziŃie de la vest spre 
est, adosate laturii de nord a zidului cetăŃii, cu menŃiunea că un al doilea şi un al treilea sediu al 
oaspeŃilor saşi apare şi pe laturile de est şi de vest ale cetăŃii, la curbura străzii, respective la 
jumătatea distanŃei dintre poarta Sfântul Mihail şi casa Teleky, situată la vest de piaŃă, casa 
familiei Miko, terminată la 1629, a devenit casa guvernatorului Transilvaniei (lit. e – Casa del sig. 
Governatore). 

Neconsemnate în legendă, deci neidentificate, alte câteva locuinŃe particulare se aflau pe 
parcelele situate în spatele străzilor care urmăreau traseul zidurilor de est şi de vest ale cetăŃii, 
latura de sud a incintei fiind rezervată în întregime palatului princiar, anexelor şi atelierelor curŃii 
princiare. Casele apar dispersate pe suprafaŃa careului din partea răsăriteană a pieŃei, alături de o 
reşedinŃă reprezentativă cu grădini străbătute de alei (proprietatea Apaffi), sau ocupă întreaga 
zonă de nord-vest într-o dispunere mai grupată şi relative mai ordonată, pe aliniamentul celor 
două străzi transversale (cu orientarea nord-sud). 

Numărul redus al caselor particulare din cetate se desprinde şi din raportul lui Bohn din anul 
1747, unde se arată că în afară de cele 4 biserici sunt foarte puŃine case particulare în cetate; aici 
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nu locuiesc decât cinci familii de cetăŃeni, lucru care nu este normal. După generalul Bohn, în 
cetate este nevoie să locuiască mai mulŃi civili, în primul rand negustori şi meşteşugari, de care 
este nevoie în caz de asediu. Aceştia vor construi noi case sau vor ocupa casele statului, iar din 
chirii se pot întreŃine edificiile armatei (Gheorghe Anghel, Despre fortificaŃia bastionară, p. 249). 

 

1.5.2. Reședința principilor Transilvaniei2 

Sediu al principilor Transilvaniei începând cu anul 1542 (după moartea episcopului Ioan Statillus) 
fostul palat episcopal a fost supus, în etape, la ample transformări şi înfrumuseŃări, pe măsura 
unei rezidenŃe „regale” şi a unui oraş devenit capitală de provincie autonomă. 

În prima etapă (1542 – 1559) clădirea a fost ocupată temporar şi parŃial, regina Isabella 
preocupându-se mai mult de efectuarea reparaŃiilor necesare şi adaptarea spaŃiilor la noile cerinŃe 
de locuit. Abia în urma desfiinŃării Episcopiei Romano-Catolice (1556) şi a secularizării 
proprietăŃilor ecleziastice palatul a intrat complet în stăpânirea principilor, regina Isabella şi fiul 
său minor Ioan Sigismund Zapolya, însuşindu-şi pertinenŃele (veniturile) şi ocupând clădirile 
capitlului. 

În timpul principelui Sigismund Bathory (1581 – 1602) a fost iniŃiat un vast program de modificări 
şi extinderi ale clădirilor vechi, conturându-se noile forme ale ansamblului. Atunci s-au înălŃat cele 
două aripi paralele care delimitează în părŃile de nord şi de sud curtea de mijloc, făcându-se astfel 
legătura dintre palatul episcopal (casa episcopului de la sud de catedrală) cu palatul mai mic al 
prepozitului sau capitlului care se afla la est de catedrală. Lucrările de la noul palat au fost 
încredinŃate unor echipe de meşteri străini aduşi din Polonia şi Italia, unul dintre cei mai cunoscuŃi 
fiind Castillio Lapicida Italus la 1599 (Gh. Anghel, Alba Iulia.Ghid turistic, p.93-97). 

Pe timpul stăpânirii sale asupra Transilvaniei (noi. 1599 – aug. 1601) Mihai Viteazul şi-a stabilit 
sediul în palat de unde a pregătit viitoarele expediŃii militare şi a emis actele cancelariei 
voievodale. 

Deteriorat în urma evenimentelor de la începutul veacului al XVII-lea (între 1601 şi 1603), palatul 
a fost aproape complet distrus de incendii şi jafuri, devenind aproape de nelocuit până în 1614, la 
refacerea lui aducându-şi o contribuŃie deosebită principele Gabriel Bethlen (1613-1629). Acesta 
acordă o atenŃie deosebită amplificării, înfrumuseŃării şi chiar fortificării palatului. 

În timpul principelui G. Bethlen (1613-1629), se adaugă ultima curte, cea estică, unde au fost 
amenajate grajdurile princiare, împreună cu locuinŃele personalului de îngrijire. Încheiate cu o 
curte interioară, cele trei corpuri formau un ansamblu monumental înscris într-un dreptunghi 
orientat pe axa est-vest, cu latura de 200 X 40 m. 

Dietele au votat ani de-a rândul (1616 ; 1618 ; 1620 şi 1627) obligativitatea iobagilor de-a presta 
muncă gratuită (obştească) pe şantierele de construcŃii deschise la Alba Iulia. 

Pentru siguranŃa personalului de la curtea princiară, palatul a fost prevăzut cu noi sisteme de 
apărare, atât prin transformările aduse edificiului cât şi prin construirea sau consolidarea unei 
incinte proprii, independente de cea a cetăŃii.Deasupra clădirilor a fost amenajat un acoperiş plat 
cu învelitoarea de tablă, pentru o mai bună protecŃie împotriva incendiilor, iar cornişa principală a 
celor trei curŃi a fost prevăzută cu un atic crenelat. 

Vechea împrejmuire (de pământ ?) amenajată în partea de nord şi de est a palatului şi catedralei 
a fost înlocuită cu una de zid, în care au fost integrate şi magaziile de provizii. 

Data construcŃiei acestei curtine independente de cetate, nu o cunoaştem avansându-se 
deopotrivă ideea existenŃei unei fortificaŃii mai vechi, menŃionate la 1576, în timpul principelui 
Gabriel Bethlen executându-se doar lucrări de amplificare şi consolidare. După unele opinii, care 
au luat în considerare evenimentele militare de la începutul secolului al XVIII-lea şi mai ales 
tipologia sistemului de apărare – zidul în traseul său în zig-zag prezentând un ieşind triunghiular 
ce aminteşte de un bastion în stil Vauban – citeadela interioară ar fi fost înălŃată de austrieci, 
după 1703, în timpul răscoalei curuŃilor conduşi de Ghe.Rakoczi al II-lea. (A.A.Rusu, Cetatea 
Alba Iulia în secolele XI-XV. Cercetări vechi şi noi, Ephemeris Napocensis, IV, 1994, p.333). 

                                                        
2 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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ConstrucŃia este figurată pentru prima şi ultima oară în planul lui Visconti din 1711, sub forma 
unui mic bastion ale cărui laturi se desfăşoară pe un traseu continuu dar neregulat unind prin 
partea de vest a catedralei şi palatului, laturile de sud şi vest ale cetăŃii. Acelaşi plan o 
consemnează în legendă sub denumirea de « Trinciaramento fatto per conservatione de 
Magazeni che sono nel Pallazo” (linia de fortificaŃii executată pentru a apăra magazinele ce se 
află în palat). ExistenŃa fortificaŃiei o găsim menŃionată la 1702 în însemnările călătorului Edmund 
Chishull : „biserica, falnică şi măreaŃă a cărei turn a fost ars de tătari la 1658, fiind acum întărită 
cu un şanŃ, cu un parapet asemănător celor răspândite prin toată Transilvania” (Călători, VIII, 
p.208). 

Odată cu începerea lucrărilor de construcŃie a interiorului cetăŃii, acest sistem de apărare al 
palatului şi catedralei a fost îndepărtat deoarece în planurile lui Weiss din 1731 respectiv 1736 nu 
mai apare reprezentat. 

Tot în scopul unei cât mai bune apărări şi a sporirii măsurilor de siguranŃă, poarta de pe latura de 
sud a zidului cetăŃii a fost subdimensionată şi transformată în poartă pietonală. 

Principele Gheorghe Rakoczi I (1630–1648) încheie seria construcŃiilor prin amenajarea unui 
coridor la parterul palatului pe latura sa exterioară de nord, fiind adosate câte 6 arcade, de o parte 
şi de cealaltă a porŃii „prepoziturii”. La etaj deasupra porŃii a fost amenajată ampla sală a Dietei 
(putea cuprinde peste 200 de oameni) şi cea a Tablei Judecătoreşti. Componente ale fostelor 
deschideri se păstrează până astăzi înzidite pe latura vestică a porŃii, alături de scara interioară 
care urca la etaj. În schimb au fost desfiinŃate de către austrieci la începutul secolului al XVIII-lea 
arcadele din partea de est şi scara de onoare exterioară care ducea în sala Dietei. 

În timpul domniei lui Rakoczi I se îndepărtează de asemenea cornişa crenelată şi acoperişul plat 
de tablă care s-a dovedit ineficient în faŃa apelor pluviale, în locul acestora fiind construită o 
învelitoare înaltă de Ńiglă. 

Cronicarii vremii şi călătorii străini au descris în termeni elogioşi viaŃa de la curtea princiară fiind 
copleşiŃi de frumuseŃile văzute la palat în perioadele de linişte sau dimpotrivă exprimându-şi 
nemulŃumirea şi regretul în faŃa distrugerilor suferite. 

Invaziile turco-tătare din anii 1658; 1661-1662, au provocat pagube considerabile oraşului prin 
incendierile şi jafurile repetate, astfel încât ultimul dintre principii Transilvaniei Mihail Apaffy 
(1661-1690), a locuit mai mult la Făgăraş. 

În starea de paragină în care se afla palatul a intrat în atenŃia şi sub ocupaŃia autorităŃilor militare 
austriece care s-au instalat în cele două corpuri de est (în 1699), partea vestică fiind restituită 
Episcopiei romano-catolice reînfiinŃată în 1715. 

Până în anul 1736 cele două părŃi inegale ale palatului princiar au fost separate complet şi 
definitiv prin demolarea extremităŃilor vestice ale aripilor corpului revenit Episcopiei romano-
catolice, în locul lor amenajându-se o stradelă. 

O încercare de a reconstitui natura intervenŃiilor asupra celui mai mare ansamblu de arhitectură 
din cetatea Alba Iulia se dovedeşte a fi dificil de făcut, în condiŃiile în care caracteristicile fiecărei 
etape de construcŃie nu mai pot fi observate iar o asociere între aspectul monumental dar sobru al 
zidurilor şi relatările entuziaste ale contemporanilor par astăzi greu de argumentat; şi totuşi, în 
puŃinele elemente arhitectural-decorative păstrate în pofida numeroaselor transformări sau în cele 
descoperite cu ocazia lucrărilor de restaurare se desprind caracteristicile unor etape stilistice 
legate de înfrumuseŃarea sau amplificarea palatului: portalul gotic al vechii prepozituri (secolul al 
XV-lea); portalul vestic al palatului episcopal (secolul al XVII-lea cu ancadramentul său bogat 
decorat în spiritul artei manieriste din sudul Alpilor), ferestrele renascentiste de la nivelul superior 
şi desigur numeroasele tipuri de bolŃi de la subsol, parter şi o parte a etajelor, coridoarele boltite, 
galeriile deschise spre curte care asigură circulaŃia orizontală sau scările în spirală cu trepte şi 
balustrade din piatră. 

Adevărata înfăŃişare fastuoasă a palatului se afla însă la interiorul clădirii, spaŃiile (camere de 
locuit, dormitoare, săli de audienŃe sau de adunare) fiind decorate şi înzestrate cu cele mai 
scumpe materiale şi obiecte de preŃ: tablouri, covoare, mobilier, pavimente de mozaic, candelabre 
de cristal, vase de faianŃă, sfeşnice şi căni de aur şi argint. 
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1.5.3. Palatul Apor – ReşedinŃa generalului comandant al garnizoanei3 

Palatul Apor face parte din categoria lucrărilor de arhitectură civilă din cetatea Alba Iulia, fiind cea 
mai reprezentativă dintre acestea. În evoluŃia sa, clădirea a cunoscut mai multe intervenŃii şi 
transformări radicale legate de regimul de proprietate şi destinaŃiile primite. 

O primă fază a clădirii poate fi asociată goticului târziu, ancadramentul cu baghete încrucişate pe 
colŃuri, tipic pentru o fereastră din această perioadă se constituie astăzi într-o mărturie vizibilă pe 
faŃada de nord. Integrat aceleaşi faŃade şi contemporan cu fereastra gotică este portalul carosabil 
cu traseul în arc frânt şi muchia bolŃarilor teşită, despre care se presupune că ar fi reprezentat 
poarta secundară a zidului nordic al cetăŃii medievale, devenit parte integrantă a edificiului, după 
obturarea deschiderii. 

Aflată la 1663 în proprietatea lui Francisc Lugasi, secretarul principelui Mihail Apaffy (1661-1690), 
clădirea este achiziŃionată de contele Stefan Apor (1638-1704), probabil la o dată care coincide cu 
perioada în care el a fost tezaurarul Transilvaniei (1693-1703). Amplificată şi înfrumuseŃată cu 
elemente caracteristice fazei finale a stilului Renaşterii târzii, locuinŃa se transformă şi devine 
„Palatul Apor”, după numele şi faima celui mai bogat om nobil din Transilvania acelor vremi. 

La începutul secolului al XVIII-lea (aprox. 1720), edificiul intră într-o fază importantă de 
reconstrucŃie, primind o nouă destinaŃie din partea autorităŃilor militare: reşedinŃă a generalului 
comandant al garnizoanei. 

Transformările afectează în special faŃada principală, de sud, prin adosarea la vechiul edificiu de 
plan dreptunghiular, a unui puternic rezolit care cuprindea în zona centrală holul de acces cu 
scara de onoare, încadrat de coridoarele laterale. Tot în această etapă dispoziŃia planimetrică a 
clădirii s-a schimbat, edificiul adoptând forma literei L, mai întâi printr-o extindere spre vest şi apoi 
prin adăugirea unor noi spaŃii spre sud, într-o ultimă fază, nesemnificativă, după 1747 aripa 
laterală, de vest, atingând frontul stradal. Din fericire, astăzi în structura clădirii sunt vizibile 
etapele stilistice cele mai reprezentative: Renaşterea târzie cu transformările datorate aportului 
contelui Apor şi perioada barocului prin activităŃile şantierului de construcŃie al cetăŃii, prezent şi la 
lucrările unor obiective din incintă, unele datorate arhitecŃilor celebri G.M.Visconti, Francisc Brilli 
sau Joseph de Quadro, ultimul dintre ei posibil autor al proiectului de reconstrucŃie al palatului în 
condiŃiile în care în aceiaşi perioadă (1719) conducea şi lucrările de la mănăstirea trinitarienilor 
aflată în vecinătate. 

Palatul din timpul lui Apor era o construcŃie dreptunghiulară alcătuită din parter şi etaj deasupra 
subsolului, perioadă din care se mai pot vedea soluŃiile constructive de acoperire a încăperilor cu 
bolŃi semicilindrice cu penetraŃii (majoritatea înlocuite cu planşee) şi ancadramentele de piatră ale 
deschiderilor de pe faŃada de nord şi vechea faŃadă principală de sud. 

Schimbări radicale în aspectul clădirii sunt datorate intervenŃiei autorităŃilor austriece. În contrast 
cu simplitatea şi sobrietatea faŃadelor laterale, faŃada adosată pe latura de sud introduce o notă 
aparte în arhitectura monumentului prin elementele care definesc stilul baroc: rezolitul central 
racordat la perete prin intermediul unor suprafeŃe curbe, portalul principal încoronat de însemnul 
heraldic, intrările laterale cu ancadramentele în formă de „mâner de coş”; deschiderile (azi 
înzidite) ale porticului de la parter sau cele ale ferestrelor ample de la etaj şi în general toate 
elementele cu rol constructiv şi decorativ ale faŃadei (montanŃi, arhivolŃi, cornişe etc). La interior, 
alături de vestibulul încadrat de cele două rampe ale scării de onoare se disting ancadramentele 
uşilor de la etaj, decorate în timpanele frontoanelor cu reprezentări antropomorfe şi trofee de 
război într-o alcătuire pe care o regăsim şi la porŃile cetăŃii. 

Lucrările de reparaŃii şi amplificare ale palatului Apor, din faza barocă sunt atribuite contelui 
Stefan de Steinville, inspector şi controlor al şantierelor de fortificaŃii din Transilvania, locatar al 
edificiului în perioada şederii la Alba Iulia (până în anul 1720). 

Reprezentări cartografice, destinații succesive 

1711 – Casa domnului conte Apor (Lit.F – Casa del su sigr Conte Apor), sub forma unei clădiri 
dreptunghiulare, independente, adosate laturii de nord a cetăŃii medievale, în partea sa central-
vestică. 

                                                        
3 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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1731 – ReşedinŃa generalului comandant (Lit. E / Das Comandirenden Hern Generalen Quartier), 
edificiul apare sub aspectul actual, după adosarea faŃadei baroce şi aripii laterale, dispoziŃia în L 
fiind evidentă. La sud, pe aliniamentul străzii sunt figurate alte două mici clădiri, care încadrau 
poarta de acces. 

1823 – Reprezentare identică cu cele precedente. Spre est parcela liberă de construcŃie este 
acoperită cu vegetaŃie. Fără legendă. 

1849 – Cazarma Generalului (Generalats Kasserne). Alături de edificiu şi de clădirile de pe latura 
de sud, mai apar două mici corpuri de clădire spre est, închizând parŃial curtea şi pe această 
latură. 

1851 – Casa generalului (Nr. 25 – Generalat Haus) cu aspectul precedent. În faŃă, spre sud, 
strada Generalului. 

1900-1903 – Cazarma mică a infanteriei (Kleine Infanterie Kasserne). 

1918-1920 – Nr. 6 – Cazarma Cuza Vodă. 

1939 – Legiunea de jandarmi. 

 

1.5.4. Magazia de provizii4 

Magazia de provizii face parte din primele şi relativ puŃinele edificii nou construite de autorităŃile 
militare austriece pentru înzestrarea garnizoanei din Alba Iulia. 

Amplasamentul ales a fost zona de sud-est a cetăŃii, pe un teren eliberat de clădiri mai vechi 
figurate în planurile lui Visconti din 1711, 1714 şi un altul din 1716. 

Aceste documente cartografice nu fac decât să confirme informaŃiile scrise care ne-au fost 
transmise de unii istorici locali români(Nicolae Josan, Memorandistul uitat Rubin PatiŃia (1841-
1918), Ed. Altip, Alba Iulia, 2002, p. 2002; V.Cucuiu, Alba Iulia, p. 99) şi maghiari (A.Jako,Gyula-
Fehervari Kalauz, 1912, p. 38), chiar dacă aceştia fac asocieri nepotrivite între clădirile demolate 
şi ReşedinŃa Mitropoliei ortodoxe ridicate de Mihai Viteazul. Planurile menŃionate reproduc forma 
şi amplasamentul celor două construcŃii, cele din 1714 şi 1716 precizând destinaŃia şi starea 
acestora: magazinul de provizii, acoperit din nou, respectiv magazin terminat. Avându-se în 
vedere data relativ timpurie la care au fost menŃionate (1714-1716), este posibil ca aceste 
construcŃii să fi avut un caracter provizoriu deoarece este greu de făcut o eventuală legătură între 
ele şi viitoarea magazie de provizii, chiar dacă au primit aceeaşi destinaŃie. Desigur nu este 
exclus o eventuală integrare a lor în ansamblul format de clădirile magaziei de provizii, aşa cum 
se poate constata refolosirea cazematelor bastionului de sud est al vechii cetăŃi - construit în 
timpul lui G.Bethlen, care au fost legate de noua clădire. 

Consemnată în legendă şi cu planimetria actuală, magazia de provizii apare în planurile lui Weiss 
(1731; 1736) şi Bohn (1747), ceea ce denotă că la acea dată era terminată. Faptul se confirmă în 
condiŃiile în care lui Visconti i se datorează elaborarea planului (N.Sabău, Maeştri italieni nella 
Transilvania, în Ars Transilvaniae, XI, 1982, P. 15), iar Bohn în raportul său din 1747 constată că 
„magazia de provizii şi comisariatul se află în stare bună, ele au fost construite odată cu cetatea” 
(Gheorghe Anghel, O variantă de proiect..., p. 386). 

Destinată în special depozitării alimentelor pentru trupă, furajelor pentru cai şi a altor materiale de 
consum, magazia de alimente a îndeplinit un rol important în viaŃa garnizoanei, fiind menŃionată şi 
solicitată frecvent în timpul evenimentelor din anii 1784-1785 şi 1848-1849.  

La 24 iunie 1849 s-a încercat stingerea focului pentru a proteja de incendiu magazia de hrană. De 
asemenea, „conducerea magaziei de alimente a fost dojenită aspru pentru delăsarea dovedită în 
măcinarea bucatelor” (N.Josan, Cetatea Alba Iulia..., p.104). 

După 1900 alături de depozite aici a funcŃionat brutăria militară, o parte a spaŃiilor fiind destinate 
locuinŃelor de intendenŃă. 

Clădire amplă, Magazia de provizii este alcătuită din patru aripi dispuse în careu în jurul unei curŃi 
dreptunghiulare cu laturile de 55x45m. 
                                                        
4 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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Dezvoltare pe două nivele, laturile de sud, est şi nord au la parter bolŃi semicilindrice cu penetraŃii 
adânci în dreptul deschiderilor (ferestre, uşi, nişe), latura de vest fiind prevăzută cu planşee de 
scândură pe grinzi aparente. 

Potrivite ca dimensiuni pentru acoperirea unor spaŃii cu destinaŃia de magazii pentru alimente, 
furaje şi materiale, bolŃile s-au dovedit a fi cu deschiderile prea ample (7,45m la bază) şi cu un 
traseu mult aplatizat pentru a rezista la împingerile solicitate, astfel încât, din momentul edificării 
(pe un teren degajat de construcŃii mai vechi), sau la o dată imediat următoare, au fost 
consolidate pe axa longitudinală cu grinzi de lemn sprijinite pe stâlpi masivi de cărămidă sau 
blocuri de piatră fasonată. 

Mai lungă, aripa de sud se extinde deasupra bastionului de sud-est al vechii cetăŃi medievale, 
înglobând la subsol cazematele acestuia. 

Suprapunerea laturii de sud pe zidul de incintă al fortificaŃiei, în condiŃiile existenŃei şanŃului de 
apărare la baza acestuia şi mai ales necesitatea anihilării puternicelor împingeri exercitate de 
bolŃi, explică prezenŃa şirului de contraforŃi, sub forma unor mase de zidărie, la exterior. 

Accesul la curtea interioară se face printr-o poartă cu pasajul boltit (3,50x2,00m), amplasată pe 
latura nordică. Din curte, alte intrări, sub forma unor portaluri de dimensiuni mai reduse 
(2,60x1,95m), amplasate aproximativ în zona mediană sau a unor uşi situate la extremităŃile 
laturilor, permit accesul în încăperile de la parter, iar de aici la etaj. Comunicarea între încăperile 
parterului dispuse într-un singur tract şi având aceeaşi lăŃime (7,50m), dar lungimi diferite (de la 
3,5m la 5m), se face prin intermediul unor uşi cu deschideri ample (2x1,30m), sau pe sub 
arcadele care delimitează compartimentele. 

SoluŃiile constructive adoptate la aripa de vest şi la nivelul etajului pe laturile de est şi nord sunt şi 
mai evident legate de destinaŃia clădirii, interiorul, interiorul constituindu-se într-un spaŃiu unitar, 
necompartimentat. 

Pe latura de sud, etajul a fost amenajat pentru personalul militar, cu spaŃii pentru locuinŃe şi 
servicii. 

Folosirea cu predilecŃie ca material de construcŃie a cărămizii şi lemnului, potrivite pentru 
realizarea unor spaŃii ample, nu a exclus lucrările de pietrărie vizibile la ancadramentele de 
ferestre, uşi sau portaluri de acces carosabil şi chiar stâlpii de susŃinere a bolŃilor. Decorul 
acestora este limitat la un profil liniar (listel), care marchează traseul chenarelor de piatră sau la 
proeminenŃele bolŃarului median cu forme trapezoidale, în cazul arcadelor de portaluri, 
supraînălŃate la extrados până la nivelul brâului, care divizează faŃada pe orizontală. 

În două ape şi cu panta frântă, acoperişul cu învelitoarea de Ńiglă se desfăşoară unitar pe toate 
laturile, cu delimitări de calcane la colŃuri şi lucarne în partea de nord. 

ConstrucŃiile nou adosate, recompartimentările interioare şi numeroasele modificări ale 
deschiderilor, nu au afectat decât într-o oarecare măsură înfăŃişarea monumentalului ansamblu al 
Magaziei de provizii care îşi aşteaptă după evacuarea sa de către armată o cât mai grabnică şi de 
folos reutilizare. 

Reprezentări cartografice şi iconografice. 

1711 – În colŃul din sud-estul incintei apar două corpuri independente de clădiri de format 
dreptunghiular pe direcŃia est-vest şi sud-nord, care formează un careu cu laturile de răsărit şi 
miazăzi ale cetăŃii.Fără consemnare în legendă. 

1714 – Magazinul de provizii (Lit.I – Magazine di prenianda), aproximativ cu aceeaşi reprezentare 
din planul anterior. 

1716 – Magazin acoperit din nou (magazeno coperto der novo); magazin terminat (magazeno 
finito), reprezentare asemănătoare cu cea din planurile anterioare. 

Ante 1728 – Redate două mici clădiri, cu planul în L respectiv dreptunghiular, în colŃul de sud-est 
al cetăŃii. Fără consemnare în legendă. 

1731; 1736; 1747 – Magazia de provizii (Lit. H – Proviant magazin), redată sub forma unei clădiri 
de mari proporŃii cu patru laturi în jurul unei curŃi interioare. 

1823 – Planimetria identică cu cea din planurile anterioare (1731-1736 şi 1747). Fără legendă. 
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1850 – Magazia de alimente (Nr. 4 – Verpflags magazin). Planimetrie neschimbată. 

1900 – Magazia de alimente (Verpflags magazins gebaude). Planimetria neschimbată. 

1918 – Depozitul de manutanŃă  

 

1.5.5. Catedrala romano-catolică5 

Opiniile asupra datei edificării primei biserici-catedrale romano-catolice la Alba Iulia sunt diferite, 
uneori contradictorii şi ele converg fie spre o datare considerată prea timpurie (secolul al XI- lea, 
în timpul regelui Ştefan I, 997-1038), fie spre o încadrare la începutul secolului al XII-lea, luându-
se ca termen anteguem anul 1111, când este menŃionat primul episcop la Alba Iulia, edificiul fiind 
atribuit domniei regelui Ladislau cel Sfânt (1077-1095). 

BazaŃi pe rezultatul cercetărilor arheologice al surselor documentare sau investigaŃiile legate de 
restaurarea monumentului, specialiştii au stabilit că premisele primului lăcaş de cult ca sediu al 
Episcopiei romano-catolice din Alba Iulia – o bazilică cu trei nave şi o absidă semicirculară la 
capătul de est- trebuie căutate în Ungaria, la catedrala Székesfehérvar (a doua jumătate a 
secolului al XI- lea) şi la prima catedrală din Kalocsa (în jur de 1135), prin intermediul acestor 
edificii putându-se stabili apoi legături mai îndepărtate cu arhitectura romanică din nordul Alpilor 
(V. Vătăşianu, Istoria artei,p. 23). 

La mai bine de un secol de existenŃă, în 1241, biserica a fost practic distrusă de tătari. Pe locul 
ruinelor s-a ridicat, în aceleaşi forme romanice, dar târzii, un nou locaş de cult ale cărui elemente 
planimetrice se regăsesc în arhitectura Europei Centrale, pe traseul unor şantiere eclectice care 
în migraŃia lor spre răsărit au parcurs mai multe etape: Worms, Regensburg, Bamberg, 
Gelnhausen (Germania); Tisnov, Trebnic (Slovacia); Viena, Vienerneustadt (Austria); Strigoniu, 
Lebeny, Iák (Ungaria), pentru a ajunge în Transilvania, la Alba Iulia. 

Planul noii catedrale – o bazilică cu trei nave în sistem legat cu două turnuri în vest delimitate de 
un atrium, transept, turn peste careu şi absidă centrală încadrate de două absidiole – este, alături 
de amploarea construcŃiei şi bogăŃia decorului, o noutate pentru Transilvania. 

Ridicarea monumentului în intervalul anilor 1246-1277, în trei faze distincte, corespunzătoare în 
linii mari desfăşurării activităŃilor unor şantiere de pietrari ce introduc formele proprii în plastica 
decorativă arhitectonică, explică caracterul eclectic al elementelor structive şi ornamentale, 
formele romanice târzii coexistând cu cele gotice timpurii). 

  Răscoala populaŃiei săseşti conduse de Gaan, fiul lui Alard, afectează în 1277 catedrala, fiind 
distruse prin incendieri, absida principală şi turnul de peste careu. Refacerile şi modificările care 
vor urma acestui eveniment aparŃin unor noi faze de construcŃie, etape care se încadrează stilistic 
unui alt curent, cel al goticului. 

Pentru înlăturarea distrugerilor provocate de incendiul din 1277, definitivarea unor lucrări începute 
dar încă neterminate (zidurile de sud-vest, boltirea ultimelor travee de vest), sau adăugarea unor 
noi componente arhitectonice (portalul principal şi înălŃarea celor două turnuri de vest, până la 
nivelul cornişei), s-a apelat la renumitul meşter pietrar Johannes din Saint-Dié (FranŃa) care se 
obliga prin contractul încheiat în anul 1287 să execute întregul complex de lucrări, astfel încât la 
sfârşitul secolului al XIII-lea, catedrala era în linii mari terminată. În prima jumătate a veacului 
următor, cel mai probabil în timpul episcopului Andrei Széchy (1319-1356) lucrările au fost 
orientate spre amplificarea corului şi modificarea formei sanctuarului, absida semicirculară 
romanică, fiind înlocuită cu traseul pentagonal al noului altar. 

Ample intervenŃii asupra catedralei s-au făcut cu sprijinul guvernatorului Ioan de Hunedoara 
(1441-1456), în timpul căruia în special faŃada de vest a fost înfrumuseŃată şi înzestrată cu o 
terasă, amplasată între cele două turnuri, deasupra atrium-ului. 

O importanŃă deosebită în introducerea formelor arhitecturale specifice Renaşterii italiene, o au 
cele două capele Lázó şi Várday, amplasate pe latura de nord a edificiului, în anii 1512, respectiv 
1524. 

                                                        
5 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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În perioada când oraşul Alba Iulia a fost capitala principatului Transilvaniei (1541-1690) catedrala 
a intrat în posesia cultului reformat, cu excepŃia perioadei în care au domnit principii catolici din 
familia Bathoreştilor şi Bethlenilor, care au acordat o grijă deosebită lăcaşului.  

Principele Gabriel Bethlen este acela care va include catedrala în vastul său program constructiv 
iniŃiind lucrări de reparaŃii la faŃada de vest şi amenajări interioare. După repararea distrugerilor 
care au avut loc la turnul de sud-vest, în urma exploziei prafului de puşcă depozitat acolo (1603), 
s-a continuat cu supraînălŃarea zidului deasupra cornişei gotice, meşterii pietrari introducând la 
nivelele superioare elemente decorative de inspiraŃie renascentistă italiană. La coronament coiful 
central şi cele patru turnuleŃe de colŃ care îl încadrau au fost acoperite cu Ńiglă colorată în vârful 
lor fiind aşezate sfere aurite.  

În acelaşi interval (1614-1619), la turnul de nord-vest rămas cu lucrările de pietrărie neterminate, 
s-a amenajat un acoperiş de lemn format dintr-un coif deasupra unui foişor cu arcade. O 
curiozitate pentru acea vreme, o reprezentau orologiile montate pe faŃadele celor două turnuri.  

Afectată de invaziile turco-tătare din anii 1658 şi 1661-1662, apoi de răscoala condusă de 
Francisc Rakoczi (1702-1711), catedrala a fost neglijată şi greu de utilizat pentru oficierea 
slujbelor, fiind mai mult părăsită (Gheorghe Anghel, Alba Iulia, Ed. Sport-Turism, 1987, p. 86-87). 

Instaurarea dominaŃiei habsburgice asupra Transilvaniei a însemnat şi restituirea bunurilor 
bisericii romano-catolice, la Alba Iulia, noile autorităŃi militare incluzând catedrala ca obiectiv 
important şi prioritar al vastului şantier de edificare a cetăŃii şi de reconstrucŃie a zonei interioare. 

Datorate proiectului renumiŃilor arhitecŃi militari G.M. Visconti (m.1717) şi Francesco Brilli (m. 
1714) care îşi vor găsi eternizarea în epitafele din interiorul lăcaşului, lucrările în stil baroc de pe 
faŃada principală (statuile de regi şi episcopi din nişele frontonului, friza decorativă de la baza 
acestuia şi stemele familiei Csicsar de la portalul de intrare în atrium), vor fi realizate în jurul 
anului 1730 de către echipa de pietrari a sculptorului Johann König (Gheorghe Fleşer, Lucrări de 
plastică, p. 335). 

Lucrările se continuă cu reconstrucŃia sacristiei (1730- în timpul marelui prepozit Demeter Marton) 
şi a altarului (1753- în timpul episcopului Stoika Sigismund (Ujfalusi Josef, Catedrala, p. 18). 

Modificările aduse edificiului în secolul al XIX- lea sunt minore şi ele se limitează la amenajarea 
interiorului unde se află adăpostite numeroase altare secundare şi monumente funerare ale unor 
episcopi sau personalităŃi istorice. 

Începând din 1904 şi până astăzi, cu unele întreruperi, catedrala devenită monument istoric şi de 
arhitectură a fost supusă unor ample şi continue lucrări de restaurare. 

Cu un trecut atât de îndepărtat (peste nouă secole de existenŃă), la o complexitate atât de mare a 
soluŃiilor constructive şi la monumentalitatea proporŃiilor (83 m lungime, 38 m lăŃime, 19 m 
înălŃimea navei şi 50 m înălŃimea turnurilor), catedrala romano-catolică din Alba Iulia a necesitat 
lucrări ample, desfăşurate în etape succesive, în care se oglindesc principalele stiluri artistice: 
romanic, gotic, Renaştere şi baroc; echipele de constructori veniŃi de pe şantierele europene sau 
cei autohtoni, reuşind să realizeze o operă unicat în arhitectura medievală religioasă a 
Transilvaniei. 

Catedrala romano-catolică este de asemenea unicul edificiu din incinta cetăŃii Alba Iulia (situată în 
colŃul nord-vestic), care s-a păstrat pe parcursul existenŃei sale îndelungate, destinaŃia iniŃială, de 
locaş de cult şi apare reprezentată, începând cu veacul al XVII-lea, ca obiectiv important, în toate 
planurile, gravurile şi fotografiile documentare, legate de oraşul şi cetatea Alba Iulia. 

Reprezentări cartografice şi iconografice: 

1687 - Biserica Mare (Lit. B– Gran Chiesa). 

1711 – Biserica catedrală în proprietatea reformaŃilor (Lit. A- Chiesa cathedrale posseduta da 
Reformati, singura reprezentare carotgrafică în care biserica apare protejată de o întăritură pe 
latura de nord. 

1714 – Consemnată în legendă sub aceeaşi denumire cu cea din planul din 1711, fără 
împrejmuirea de pe latura de nord, dar legată de palatul episcopal printr-o galerie. 
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1731 – Catredala şi curtea episcopală (Lit. A. Die Thun Kirche und Bischofs Hof). Catedrala şi 
palatul episcopal sunt redate în legendă sub aceiaşi literă. 

1735 – Catedrala (Litera A. Die Dom Kirche), în stampa topografului Mieg. 

1823 – Figurată în plan fără consemnare în legendă sau denumire. 

1826 - Vedere asupra cetăŃii dinspre vest, cu biserica catolică în prim plan (Desenul lui Reinhold 
I.) 

După 1850 – Vedere panoramică asupra cetăŃii, cu principalele edificii din incintă (Gravură. 
Anonim german). 

După 1850 – Vedere asupra cetăŃii dinspre vest, cu biserica catolică în prim plan (Anonim).    

1851 – Catedrala (Dom Kirche). 

 

1.5.6. Mănăstirea trinitarienilor6 

Biserica şi mănăstirea ordinului trinitarian formau un alt complex monahal (alături de cel al 
franciscanilor) ridicat la Alba Iulia în acelaşi timp cu desfăşurarea lucrărilor de construcŃie a cetăŃii 
bastionare, la festivităŃile de inaugurare a şantierului (19 iunie 1719) participând reprezentanŃi ai 
autorităŃilor imperiale (generalul Steinville), religioase (episcopul Martonffi), ofiŃeri ai garnizoanei 
locale şi notabilităŃile oraşului. 

DestinaŃiile ulterioare au făcut ca îndeosebi biserica mănăstirii să fie afectată în decursul timpului 
de ample şi numeroase transformări care i-au modificat înfăŃişarea iniŃială, de la structura 
interioară la decorul faŃadelor. O încercare de reconstituire a principalelor etape constructive, cu 
ajutorul referirilor scrise şi al imaginilor de epocă ne oferă datele necesare asupra locului de 
amplasare a complexului monahal, dispoziŃia în teren a clădirilor şi aspectul acestora după fiecare 
etapă de transformare, descrierile şi reprezentările monumentului fiind destul de numeroase şi 
semnificative (I.Şerban, Despre arhitectura fostei biserici trinitariene (azi Biblioteca Batthyaneum) 
din Alba Iulia, în Apulum XIII, 1975, p.373-375). 

Pentru fondarea rezidenŃei ordinul trinitarian a obŃinut prin „donaŃie”, un teren situat în partea de 
nord-vest a cetăŃii (zona bastionului şi ravelinului Carol), unde anterior figura proprietatea nobiliară 
a familiei Teleky. 

Ansamblul forma un careu cu o curte interioară, construcŃiile având o amplasare bine definită, 
specifică aşezămintelor de acest fel. Orientată pe axa nord-sud, biserica alcătuită dintr-o navă 
unică, absidă rectangulară şi două turnuri la faŃada principală, închidea latura de vest a clădirii. 

Dispuse pe două nivele, locuinŃele călugărilor erau alipite cu o aripă de corpul bisericii, se 
desfăşurau în continuare cu o latură nordică şi numai parŃial la est. În partea de sud, curtea era 
delimitată de un zid simplu de incintă prevăzut cu o poartă de acces, amplasată pe sub o cameră 
„de gardă” de mici dimensiuni, redusă la o singură încăpere. 

Subsolul bisericii a fost destinat mormintelor (criptă), spaŃiul fiind împărŃit în camere pătrate sau 
dreptunghiulare prevăzute cu calote sau bolŃi semicilindrice cu penetraŃii. 

Acelaşi sistem de acoperire îl întâlnim şi la pivniŃele amenajate sub aripa de nord, bolŃile a vela şi 
calotele fiind prezente la încăperile orientate spre sud şi coridorul amplasat la nord, de la parter, 
etajul fiind tăvănit. Acoperişul în două ape, urmăreşte traseul corpurilor care delimitează careul. 

Misiunea ordinului trinitarian la Alba Iulia a fost întreruptă după anul 1783, ca urmare a aplicării 
reformelor pe plan religios iniŃiate de Iosif al II-lea. Mănăstirea a fost desfiinŃată biserica fiind 
frecventată în continuare de elevii gimnaziului romano-catolic. 

La numai k ani, în 1785, în condiŃiile prelungirii la nesfârşit a războaielor austro-ruso-turce şi a 
creşterii numărului de militari răniŃi, autorităŃile rechiziŃionează întregul complex şi îl transformă în 
spital militar. Adaptarea construcŃiilor religioase la noua destinaŃie a impus efectuarea 
următoarelor modificări: nava bisericii a fost împărŃită pe trei nivele, în spaŃiul interior 
amenajându-se încăperi mai mici care comunicau între ele.  

                                                        
6 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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La clădirile mănăstireşti, pe lângă micşorarea camerelor s-a trecut la supraînălŃarea zidurilor, 
pentru o mai bună iluminare a spaŃiilor de la etaj. Tot în această etapă, latura de răsărit a 
mănăstirii a fost prelungită cu un corp de clădire fără subsol, deschisă spre curte cu o galerie 
sprijinită pe stâlpi la parter şi o loggia la etaj. Pe latura de sud unde exista numai o îngrăditură de 
protecŃie şi o mică încăpere de acces, au mai fost construite încă trei camere de aceleaşi 
dimensiuni, careul închizându-se aproape complet. 

 Accesul în clădirile mănăstireşti se făcea direct din curte prin intermediul unor porticuri. Radicale 
s-au dovedit a fi şi intervenŃiile din anul 1792, după preluarea ansamblului de către episcopul 
Bathyani, care transformă biserica în bibliotecă diecezană şi observator astronomic.  

La interior, fostul naos devine sala mare sau „sala principală”, în care au fost amenajate rafturile 
pentru cărŃi, de pe faŃadele exterioare fiind înlăturate toate elementele de plastică arhitectonică şi 
figurativă barocă, inclusiv cele două turnuri care străjuiau intrarea. La clădirile mănăstireşti s-au 
făcut doar intervenŃiile necesare bunei funcŃionări aici a institutului teologic. 

În secolul al XIX-lea, la absidă a fost adosată o capelă deasupra unei încăperi, o sală de clasă şi 
infirmerie la parter. 

Schimbările făcute în timpul episcopului Fogarassy Mihaly sunt orientate spre amplificarea 
spaŃiului destinat noului institut teologic (Liceul Seminar). ImprovizaŃiile făcute de autorităŃile 
militare în cea de-a doua jumătate a sec. al XVIII-lea, pe latura de sud, sunt înlăturate în locul lor 
construindu-se o aripă nouă, cu parter şi etaj, aripă întregită complet în deceniul al 8-lea a sec.XX 
în timpul episcopului Martin Aron. 

Monumentul a beneficiat de lucrări de restaurare între anii 1964-1965. 

Reprezentari cartografice si iconografice. 

1731- Trinitarienii (litera C – Trinitariern), redată biserica cu orientarea nord-sud şi aripa de 
nord a mănăstirii. 

1735 – Redată biserica sub înfăŃişarea originară, neschimbată (Stampa lui Haas, din colecŃia 
Weiss); 

1736; 1747 – Reprezentare identică cu cea din planul precedent (1731); 

1739 – Imaginea bisericii şi a mănăstirii sub titlul „Ecclesia et Domus Nostra Albae Carolinae in 
Transilvania, Moenia es. Caroli Bormaei” în Annalium Provinciae Sancti Iosephi Ordinis 
excalciatorum sanctisimae Trinitatis redemptionis captivorum libri decem, Studio et labore p.fr. 
Ioannes A.S.Felice, Viennae, 1739. (Analele ordinului trinitarian cartea a zecea).  

1794 – Biserica şi mănăstirea transformate în Institutul Bathyaneum cu titlul Specula astronomica 
Bathyaniana Carolinae in Transilvania A MDCCXIVC. Gravură de I.B.Simon. 

1812 –  Redată biserica şi ansamblul monahal ale cărui aripi de vest, nord şi est formează un 
careu în jurul unei curŃi interioare deschise parŃial pe latura de sud. Fără legendă. 

1823 – Plan asemănător cu cel precedent (1812). Curtea este complet deschisă pe latura de sud, 
interiorul careului fiind lipsit de vegetaŃie. Fără legendă. 

1851 – Plan asemănător cu cele precedente (1812, 1823), pe latura sudică apare o construcŃie 
dreptunghiulară dispusă paralel cu strada. 

1862 – Biblioteca şi seminarul (Bibliotek und Seminarium), reprezentare identică cu cea din 
planurile precedente. 

1903 – Clădirea Seminarului Mare (Grosses Seminar Gebaude), latura de sud a careului este 
închisă cu o nouă aripă. 

1918-1920 – Seminarul şi Observatorul astronomic. 
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1.5.7. Catedrala ortodoxă7 

Catedrala ortodoxă – biserica şi incinta pavilionară – este ultima construcŃie reprezentativă amplasată în 
cetate. 

Pentru înălŃarea ansamblului care a necesitat un volum mare de muncă s-a practicat o largă breşă în 
zidurile de vest ale fortificaŃiei şi s-au efectuat lucrări pentru îndepărtarea prin demolare a sediului 
comandantului cetăŃii şi a clădirilor anexe (grajduri, magazii etc). 

Noua biserică – catedrală adoptă planul “în cruce greacă înscrisă” după modelul bisericii CurŃii domneşti 
din Târgovişte, elementele de plastică decorativă exterioară – acvilele, brâurile, ancadramentele – şi 
turlele, regăsindu-şi de asemenea analogiile la edificiile de cult construite în evul mediu la sud de 
CarpaŃi. 

Accesul în biserică se face printr-un pridvor deschis, cu arcade pe coloane şi stâlpi în dispunere 
alternativă. 

Pronaosul dreptunghilar împărŃit prin arce transversale în trasee inegale, este curmat de spaŃiul 
dominant al naosului încoronat de o cupolă sprijinită prin intermediul pandantivilor şi arcelor 
semicirculare pe patru stâlpi octogonali masivi, care delimitează spaŃiul central. SuprafeŃele păstrate ale 
navelor laterale sunt acoperite cu calote, braŃele de nord şi de sud ale “crucii” terminându-se în timpane. 
Spre est, absida altarului poartă o semicalotă, absidiolele proscomidierului şi diaconiconului, mai joase 
fiind acoperite cu bolŃi în semicilindru. 

La interior, decorul pictural datorat pictorului Costin Petrescu, respectă programul iconografic tradiŃional 
ortodox, la care influenŃele agresive sunt evidente. 

Biserica-catedrală a fost ridicată în mijlocul unei incinte dreptunghiulare compuse din patru pavilioane 
inegale ca dimensiuni, amplasate pe colŃ şi legate între ele prin intermediul unei galerii de arcade 
deschise desfăşurate pe laturile de sud şi de nord.  

Etajate, corpurile din colŃurile de sud-est şi nord-est au la mijloc un portic deschis care permite accesul în 
incintă şi face legătura cu cele două scări monumentale care conduc la galeria de arcade amenajată 
deasupra încăperilor de la parter. Pe latura de vest, corpurile de colŃ au un singur nivel, dominant fiind 
turnul-clopotniŃă care atinge o înălŃime de peste 58 de metri. 

ConcepŃia întregului ansamblu s-a datorat arhitectului Victor �tefănescu, iar execuŃia inginerului Tiberiu 
Eremia. 

Catedrala “Sfânta Treime” din Alba Iulia are o semnificaŃie istorică şi religioasă aparte, înălŃarea ei în anii 
1921-1922, la scurt timp după înfăptuirea Statului NaŃional Unitar Român, la 1 decembrie 1918, fiind 
legată de amintirea fostei ctitorii a voievodului Mihai Viteazul, din cetatea Albei (la 1597) şi de actul 
încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria, ca suverani ai României Mari (1922). 

 

1.5.8. ReşedinŃa episcopală8 

Numeroasă şi cu atribuŃii importante, “curtea episcopală” de la Alba Iulia avea nevoie de un sediu 
reprezentativ încă de la constituirea sa odată cu întemeierea instituŃiei episcopatului Transilvaniei, 
lucrările de construcŃie a rezidenŃei pentru episcop şi membrii capitlului, desfăşurându-se în acelaşi timp 
cu edificarea catedralei romanice, la sfârşitul secolului al XII-lea sau începutul veacului următor. 

Amplasată la sud de catedrală, locuinŃa-palat a episcopului era alcătuită iniŃial dintr-un singur corp 
dreptunghiular cu subsol şi parter, orientat pe axa nord-sud (aripa vestică a cazarmei actuale). 

Edificiul s-a dezvoltat ulterior spre vest printr-o latură dispusă pe aliniamentul Nordic al unui ansamblu în 
constituire, adoptând în această fază forma literei L. 

În condiŃiile în care clădirea episcopală exista la 1241, cu siguranŃă că a fost afectată de distrugerile 
tătarilor, canonicul Rogerius referindu-se la dărâmarea unor “palate” şi biserici din Alba Iulia, fără a le 
nominaliza. 

Un alt document menŃionează incendierea palatului în timpul răscoalei saşilor din 1277. 

                                                        
7 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
8 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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O soluŃie constructivă inedită întâlnită la clădire a constat în amenajarea unei scări prin care se făcea 
direct legătura între apartamentele episcopului şi poarta romanică de pe latura de sud a catedralei 
(astăzi obturată). 

Primul document în care este menŃionată “uşa prin care se obişnuieşte să intre domnul episcop în 
biserică şi să se întoarcă în palatal său”, datează din anul 1287, când se încheie contractul între capitlul 
de Alba Iulia şi meşterul pietrar Johannes de Saint Die (FranŃa), pentru continuarea lucrărilor la catedrală 
(Karoly Vekov, Locul de adeverire din Alba Iulia. Secolele XIII-XVI, Ed. Gloria, Cluj-Napoca, 2003, 
p.376). 

În evoluŃia sa pe acelaşi plan în formă de L, clădirea primeşte un etaj în ultimele două decenii ale 
secolului al XV-lea, pentru ca la începutul veacului următor palatul să cunoască o nouă amplificare, 
lucrările din această etapă fiind atribuite, potrivit unei inscripŃii încastrate pe latura sudică a ansamblului, 
episcopului Francisc Vardai (1514-1524): “Franciscus de Kis Varda D. et A.S.G. Episc. Transilv. Incipit et 
perfecit ad Dei Gloriam” (K.Vekov, p. 379). 

Cele mai frumoase săli ale palatului aflându-se în vecinătatea turnului catedralei sunt legate de această 
dată cu biserica printr-o galerie de lemn acoperită şi suspendată. 

Scara urca dinspre catedrală în palat şi a fost construită în 1556, în timpul episcopului Paul Bornemisza, 
odată cu alte lucrări, după cum arată inscripŃia: “Paulus Abstemius Quingueecclesiensis Dei et 
Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Transilvaniensis incipit et perfecit A.D. M.D.LVI (K.Vekov, p. 380). 

Distrusă de austrieci în secolul al XVIII-lea, scara apare reprezentată în planurile lui Visconti (1711; 
1714), fiind amplasată în dreptul vechiului corp al palatului (latura de vest a cazarmei actuale). 

După anul 1541, palatul Episcopal devine locuinŃa reginei Isabella şi a fiului ei Ioan Sigismund, iar după 
secularizarea averilor bisericeşti (1556), se transformă în reşedinŃă a principilor Transilvaniei, pentru un 
interval de timp de aproape un secol şi jumătate (1699). 

Restaurarea catolicismuluii după cucerirea Transilvaniei de către Habsburgi a însemnat şi repunerea în 
drepturi a episcopiei catolice, printre bunurile primite în anul 1715, numărându-se şi fostul palat 
Episcopal, dar numai o parte a acestuia. 

Dacă în planurile lui Visconti din anii 1711 şi 1714, palatul Episcopal figurează cu destinaŃia încă 
neschimbată de reşedinŃă princiară (Palazo a sia Residenza ale Sni Principi di Transilvania), în 
documentele cartografice întocmite de Weiss în 1731; 1736-1738, sediul episcopiei este figurat numai 
prin corpul de vest al fostului ansamblu, acesta fiind detaşat şi delimitat printr-o stradă îngustă de 
celelalte două corpuri (median şi estic) destinate arsenalului. 

Starea edificiului era destul de precară la trecerea sa în proprietatea episcopiei, situaŃie reflectată atât în 
raportul lui Bohn din 1747 “casa episcopului este dărâmată”, ceea ce presupunea lucrări de refacere. 

De la mijlocul secolului al XIX-lea, noua reşedinŃă episcopală nu mai este reprezentată sub forma unui 
careu închis, extremităŃile de est ale aripilor de nord şi de sud, alături de aripa care le unea fiind 
demolate, în locul lor construindu-se anexele actuale şi stradela care le delimitează de arsenal (cazarma 
de artilerie). 

Sub noua alcătuire din secolul al XVIII-lea, reşedinŃa catolică, desfăşurată în jurul unei singure curŃi, 
păstrează caracteristicile etapei princiare: portalul corpului nordic cunoscut în epocă ca “poarta curŃii 
bucătăriilor”; porticul interior de la parterul acestuia cu scara de acces la etaj, ancadramentele cu 
ferestrele triunghiulare din epoca lui Bethlen. 

Refaceri ample a suferit latura sudică unde a fost înlăturată frumoasa galerie de ferestre cu deschiderile 
trifore (evidenŃiate cu ocazia lucrărilor de restaurare) din secolul al XVI-lea. Conform unei inscripŃii în 
limba latină din câmpul blazonului episcopului Ignatiu Batthyani, intervenŃiile au avut loc în anul 1786: 
“IGNATIVS EPISCOPUS TRANSILVANIAE COMES DE BATTHJAN QVOR DIV IN VOTIS AT AEDES 
PAS RESTAURAVIT ANNO MDCCLXXXVI”. 

Transformate şi amplificate prin contopirea cu prepozitura în cadrul celui mai mare ansamblu construit în 
cetate, clădirile fostului palat Episcopal au fost intens locuite şi folosite de principii Transilvaniei. 

La etajul vechiului corp transversal (aripa de vest a cazarmei actuale), au fost amenajate două săli de 
mese, una mică pentru principe, cealaltă mai amplă şi bogat decorată a fost rezervată oaspeŃilor şi 
pentru momente festive. De aici, prin alte săli reprezentative integrate aripii de nord (demolată ulterior), 
se ajungea la sala Tronului şi camerele principelui situate deasupra portalului din secolul al XVII-lea. În 
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continuare, pe aceiaşi aripă nordică, se afla apartamentul principesei Ecaterina de Brandenburg, spaŃiu 
care a fost prelungit în timpul lui Rakoczi I spre terasa bastionului unde s-a amenajat pentru soŃia sa 
Susana Loranntffi, un pavilion şi o grădină (Kovacs Andras, Despre fostul palat princiar de la Alba Iulia,). 

Reprezentări cartografice şi iconografice. 

1731; 1736-1738 – Catedrala şi curtea episcopală (die Thum und Bischofs Hof), corpul de vest al fostului 
ansamblu, cu acces pe latura de nord, în partea mediană. Delimitat de cele două corpuri de est. 

1823 – Reprezentare identică cu cea din planurile anterioare. Fără legendă. 

1836 – Aripa de nord a actualului palat Episcopal, în desenul lui Reinbold Ignatie. 

1851 – Casa episcopului (Nr. 10 – Biscofhof), delimitată spre est de strada Arsenalului (Zueghaus 
Gasse). 

1903 – Clădirea episcopului (Biscofliches Gebaude). 

1918-1920 – Episcopia romano-catolică. 

 

1.5.9. Gimnaziul romano-catolic9 

În anul 1896, pe locul fostului lăcaş al iezuiŃilor (Biserica Bathory) şi a unei părŃi din clădirile ce formau 
ansamblul mănăstiresc, pe latura de sud, a fost înălŃat un grandios edificiu, ce se înscrie ca cea mai 
reprezentativă creaŃie a stilului neoclasic din cetatea Alba Iulia. 

Delimitând latura nordică a parcului clădirea atrage atenŃia prin înfăŃişarea faŃadei principale a cărei 
monumentalitate este amplificată de verticalele celor 4 coloane cu fusurile canelate şi capitelurile ionice. 
Situate deasupra portalului cu deschiderea simplă, dreptunghiulară, coloanele susŃin un fronton amplu, 
astfel încât întreaga alcătuire conferă faŃadei, în zona centrală un aspect de templu. O articulare 
asemănătoare o au şi decroşurile laterale, amplasate simetric la extremităŃile faŃadei, însă aici fusurile 
coloanelor sunt înlocuite cu pilaştri pe care se sprijină frontoane reduse ca dimensiuni. Accentele sunt 
atenuate de orizontalele introduse la fiecare nivel de brâuri simplu profilate şi de cornişa antablamentului. 
�irurile de ferestre cu formatul dreptunghiular sunt marcate la nivelul paramentului în zona porticului 
pentru a-şi retrage cadrul în tencuială la etajele superioare. 

Deschiderile lor străpung partea centrală a faŃadei principale şi se desfăşoară pe laturile construcŃiei într-
o succesiune ritmică şi în corespondenŃă pe toate nivelele, fiind delimitate de axele verticale şi de 
masele de zidărie compactă în zona  decroşurilor laterale. 

Alături de elementelor clasicizante, cu rol evident ornamental dar şi tectonic, la diminuarea sobrietăŃii 
faŃadei rusticate contribuie şi cele câteva motive vegetal-geometrice dispuse sub forma unor segmente 
de registre ornamentale. De altfel, principiile clasicismului, echilibrul, sobrietatea, proporŃionalitatea, 
simetria şi compoziŃia spaŃială - sunt vizibile atât în planimetrie cât şi în aspectele formale ale înfăŃişării 
exterioare. 

Conceput să adăpostească o instituŃie de învăŃământ, edificiul a fost ridicat pe baza unui proiect adecvat 
scopului, beneficiind de înzestrările necesare: săli de clasă, un amfiteatru, laboratoare, două biblioteci, o 
sală de gimnastică, birouri şi alte dotări. În existenŃa sa care a devenit seculară, aici s-au desfăşurat 
forme ale învăŃământului gimnazial, liceal şi universitar. 

Reprezentări cartografice. DestinaŃii. 

1903 – Gimnaziul Superior (Ober Gymnasium), cu planimetria actuală, pe latura de nord a parcului 
central. 

1919-1920 – Gimnaziul Romano-Catolic. 

1930 – Liceul Romano-Catolic “Mail�th”. 

Aproximativ 1970 - �coala generală “Horea, Cloşca şi Crişan”. 

Aproximativ 1980 – Liceul Industrial nr. 4. 

1992 – Universitatea “1 Decembrie 1918”. 

                                                        
9 Arh. Cătălina Preda, ist. Inel Constantin, arhg. Marius Ciută, Studiu istoric şi arheologic Alba Iulia, 2005. Extras. 
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1.6.1. Mod şi grad de protecŃie necesar  

ProtecŃia comportă trei direcŃii complementare: (1) protejarea fondului construit, 
plantaŃiilor şi amenajărilor valoroase; (2) protejarea tipurilor de Ńesut urban 
valoroase prin perpetuarea principiilor de construire valoroase şi definirea de 
moduri de construire viitoare compatibile cu acestea şi (3) direcŃionarea 
dezvoltării urbane astfel încât să se obŃină coerenŃă a cadrului urban.  

Pentru a putea obŃine această coerenŃă, este obligatorie acceptarea ideii de 
reglementare diferită a fiecărui imobil. 

� Riscurile principale care planează asupra dezvoltării viitoare a zonei sunt: 

(a) desfiinŃarea clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală, a căror 
valoare de piaŃă este inferioară celei a terenului;  

(b) construirea intensivă pe parcele prin raportare simplă la vecini, cu 
consecinŃa limitării potenŃialului 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 construcŃiilor în manieră inadecvată;  

(e) distrugerea suprafeŃelor plantate, obturarea împrejmuirilor, 
construirea de corpuri-anexă nocive; 

(f) distrugerea sau afectarea patrimoniului arhelogic (cercetat sau 
necercetat) 

� ProtecŃia necesară împotriva manifestării acestor riscuri trebuie să 
respecte următoarele direcŃii:  

(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 vecinătăŃilor;  

(c)  introducerea, prin P.U.Z., a unor reguli stricte referitoare la aspectul 
exterior al clădirilor;  

(d)  protejarea, prin P.U.Z., a spaŃiilor libere şi plantate valoroase, a 
împrejmuirilor și a patrimoniului subteran; 

(e)  consecvenŃa administraŃiei publice locale şi centrale în aplicarea 
reglementărilor P.U.Z. 
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1.6.2. Mod şi grad de dezvoltare permis  

Modul de dezvoltare permis se subordonează modului de protecŃie 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 Ńesutului urban adiacent; 

� Protejarea spaŃiilor libere şi plantate valoroase şi introducerea unui 
procent minim de suprafeŃe plantate pe parcele;  

� Regenerarea plantaŃiilor publice existente şi realizarea de plantaŃii noi; 

� Amenajarea spațiilor publice deschise și închise în concordanță cu 
obiectivele de dezvoltare a zonei. 

Aceste modele se vor aplica diferenŃiat, în funcŃie de restricŃiile şi permisivităŃile 
specifice parcelei în cauză. 

1.6.3. Clădiri și amenajări valoroase 

Categorii valorice referitoare la clădiri: 

0. Clădiri cu valoare culturală complexă excepŃională  

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 frecvenŃă (raritate şi unicitate); 

D) Criteriul referitor la valoarea memorial-simbolică  
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În vederea clasării unui imobil în grupa A a monumentelor istorice este necesară 
(OMCC nr. 2260/2008, art. 12): 

a) acordarea cel puŃin a unui calificativ excepŃional, cu excepŃia imobilelor 
incluse în Lista patrimoniului mondial şi a celor din Lista indicativă de includere în 
Lista patrimoniului mondial; 

b) acordarea cel puŃin a calificativului mare la toate criteriile de clasare, cu 
excepŃia criteriului referitor la valoarea memorial-simbolică; 

c) acordarea cel puŃin 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 puŃin 3 calificative medie, cu excepŃia cazurilor în care, în funcŃie 
de zona istorico-geografică, la criteriul vechime se acordă calificativul mică 
(OMCC nr. 2260/2008, art. 13). 

 

CorespondenŃa dintre Ordinul de clasare şi categoriile valorice din prezentul 
studiu: 

0. Clădiri cu valoare culturală complexă excepŃională 

Clădiri care sunt susceptibile de a fi clasate ca monumente istorice, grupa valorică 
A, cf. OMCC 2260/2008 – care prezintă (a) cel puŃin un calificativ „excepŃional”, cu 
excepŃia imobilelor incluse în Lista patrimoniului mondial şi a celor din Lista 
indicativă de includere în Lista patrimoniului mondial; (b) cel puŃin calificativ 
„mare” la toate criteriile de clasare, cu excepŃia criteriului referitor la valoarea 
memorial-simbolică; (c) cel puŃin 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 puŃin 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 condiŃiile stabilite mai sus. 
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1.6.4. Elemente protejate și metode de protejare 

1.6.4.1. 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, desfiinŃarea va fi interzisă, iar intervenŃiile condiŃionate de 
obŃinerea unui aviz favorabil al M.C. sau D.J.C.P.N. În baza P.U.Z. şi R.L.U. 
aprobat, aceste instituŃii se vor putea opune desfiinŃării clădirii, fără a avea nevoie 
de o procedură administrativă specială.  

 (A2) În cazul clădirilor cu valoare culturală complexă medie, intervenŃiile vor 
fi condiŃionate de obŃinerea unui aviz favorabil al M.C. sau D.J.C.P.N.  În baza 
P.U.Z. şi R.L.U. aprobat, aceste instituŃii se vor putea opune demolării totale sau 
parŃiale 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., desfiinŃarea fiind permisă după obŃinerea unui aviz 
favorabil al M.C. sau D.J.C.P.N. Aceste instituŃii 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 amănunŃit 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 suprafeŃelor libere şi plantate cu valoare mare sau medie 
situate în domeniul public sau în incinte. 

 

1.6.4.2. 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 inscripŃii sau plăci memoriale, avizate de M.C.; 
în cazul clădirilor în care au locuit personalităŃi sau/şi în cazul celor realizate de 
arhitecŃi importanŃi.  
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1.7.1. Analiza zonelor plantate din interiorul zonei construite protejate  

În interiorul zonei construite protejate (delimitate preliminar), spațiile plantate sunt 
de două categorii, după regimul de proprietate: publice și private. Cu toate ca 
acest criteriu (cel al proprietății) este cel mai relevant din punct de vedere 
operațional (al posibilităților de intervenție), am ales să coroborăm acest criteriu 
principal cu cel al accesibilității. Astfel, vor fi considerate publice și acele spații 
plantate care, deși se află în proprietatea unei persoane juridice de drept privat, 
beneficiază de accesibilitate nelimitată. Am considerat că această coroborare 
redă cel mai bine caracterul și potențialul urbanistic al acestor spații. 

 

1.7.1.1. Spații plantate publice 

Majoritatea spațiilor publice civice de tip „piață” din zona centrală a cetății și-au 
pierdut o bună parte din vegetația înaltă în ultimii ani. Au fost conservate grupuri 
izolate de arbori la marginile acestora. Vegetație înaltă continuă să existe în 
grupuri mari în zonele care nu au fost încă introduse în circuitul turistic (bastionul 
Trinitarienilor, bastionul Sf. Mihail, ravelinul Carol, bastionul Capistrano, unele 
contragărzi).  

În ceea ce privește spațiile plantate publice cu vegetație joasă, acestea sunt mai 
răspândite, mai vizibile și mai ușor accesibile, fiind amplasate în zone cu acces 
turistic (piețele centrale, zona Traseului celor 3 fortificații, parcul public din zona 
de vest a cetății, zona din fața Catedralei romano-catolice). De asemenea, astfel 
de spații se regăsesc în unele curți interioare accesibile public sau vizibile din 
spațiul public (Catedrala ortodoxă, Hotelul Medieval, Arhiepiscopia romano-
catolică). 

Șanțurile interioare ale cetății, recent introduse în circuitul turistic, ele au fost 
amenajate cu plantații de dimensiune mică, medie și mare, dispusă conform unul 
plan pre-stabilit. Doar o mică parte din elementele vegetale pre-existente a fost 
conservată. În ceea ce privește escarple, contraescarpele și șanțurile exterioare, 
ele conțin vegetație spontană sau sunt sumar amenajate (taluzuri înierbate). De 
asemenea, în unele tronsoane ale lor, șanțurile exterioare sunt folosite pentru 
culturi legumicole de către populația riverană. 

În sfârșit, o parte din arterele de circulație din zonă sunt amenajate cu plantație de 
aliniament sau (în cazul bd. O. Goga și bd. Decebal) cu scuaruri centrale plantate. 

Recomandări pentru intervențiile asupra plantațiilor din spațiile publice: 

 - se vor conserva arborii existenți în spațiile publice amenajate din 
interiorul cetății; 

 - se vor identifica arborii valoroși din spațiile încă ne-amenajate 
(bastioane, ravline, șanțuri exterioare…), aceștia urmând a fi integrați în viitoarele 
proiecte de amenajare; 

 - se vor păstra arborii existenți în curțile interioare ale clădirilor, în măsura 
în care ei nu afectează integritatea acestor construcții; 

 - plantațiile înalte nou propuse se vor subordona exigențelor de vizbilitate 
asupra construcțiilor valoroase și de menajare a perspectivelor semnificative, 
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precum și necesităților de umbrire locală a spațiilor publice deschise de mari 
dimensiuni; 

 - orice noi plantații se vor realiza cu respectarea servituților arheologice; 

 - se vor evita defrișările ocazionate de proiecte de mică amploare; arborii 
nu vor fi eliminați sau înlocuiți decât în conformitate cu prevederile unui plan 
general de intervenție.  

 

1.7.1.2. Spații plantate private 

Conform celor menționate anterior, au fost onsiderate spații plantate private acele 
spații care se află pe terenuri aflate în proprietate privată (a persoanelor fizice sau 
juridice) și care au accesibilitate limitată / controlată. 

Din această perspectivă, situația spațiilor plantate din interiorul cetății se prezintă 
astfel: 

 - curți sau incinte ale unor instituții de interes public, dar inaccesibile 
publicului larg (unitatea militară, spitalul…). Aceste curți sunt relativ intens plantate 
(în special în cazul spitalului), însă vegetația este una dezvoltată spontan, fără 
calități deosebite din punct de vedere urbanistic; 

 - curți private (în special în zona str. Mitropolit Miron Cristea și Mitropolit 
Andrei Șaguna), plantate eterogen, în general cu vegetație de dimensiune medie 
și mică. 

În ceea ce privește zona exterioară cetății, dar aflată în proximitatea acesteia, 
spațiile plantate private sunt cantonate în curțile și grădinile locuitorilor. Ele sunt 
variate și eterogene atât din punctul de vedere al tipologiei, cât și din cel al 
gradului de întreținere.  

Spațiile plantate private reprezintă o resursă importantă, atât din punctul de 
vedere al imaginii urbane (ele fiind, după caz, un ecran pe care se proiectează 
elemente ale cadrului urban sau un filtru de percepere a acestuia), cât și din punct 
de vedere al microclimatului și al stării factorilor de mediu (aer, sol, biodiversitate). 
În acest context, este de menționat importanța acestor spații plantate în atingerea 
indicatorilor legiferați prin OUG 114/2007 – mun. Alba Iulia are sub 14 mp spațiu 
verde / loc., față de valoarea-țintă normată de 26 mp/loc.   
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1.7.2. Silueta cetăŃii și vizibilitatea monumentelor  

Cetatea Alba Iulia beneficiază de o amplasare favorabilă din punctul de vedere al 
percepției, datorată unor considerente inițiale de ordin defensiv. 

Astfel, platoul interior al cetății (cu o topografie plată și cvasi-orizontală) se găsește 
la o altitudine absolută de cca 248m (rMN), ceea ce corespunde unei altitudini 
relative față de zonele înconjurătoare cuprinsă între 5 și 25m (aria urbanizată a 
mun. Alba Iulia este amplasată pe un platou cu o ușoară pantă pe direcția vest-est; 
în consecință, diferența maximă de nivel față de cetate se înregistrează pe limita 
estică a acesteia, la contactul cu orașul vechi). 

În interiorul cetății, o serie de puncte înalte (construcții sau monumente) beneficiază 
de o bună vizibilitate urbană, datorată coroborării înălțimii proprii cu diferența de 
nivel între suprafața de călcare din cetate și cea din afara ei. Acestea sunt: 

 - turnul catedralei romano-catolice Sf. Mihail (62m); 

 - turnul clopotniță al ansamblului Catedralei Reîntregirii Neamului (58m); 

 - turla principală a Catedralei Reîntregirii Neamului (cca 40m); 

 - obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan (20m). 

În plus, în exteriorul cetății, este importantă de menționat noua Catedrală a Unității 
Naționale, din capătul bd. Transilvaniei, care beneficiază și de avantajul ușoarei 
declivități în direcția cetății și care susține (vizual și compozițional) axul simbolic al 
edificiilor legate de Unirea din 1918. 

 

Fortificațiile cetății sunt vizibile direct și pe suprafețe mari, în general, doar din 
imediata lor proximitate. Excepțiile de la această regulă sunt esplanada vestică 
(unde, totuși, vederea asupra fortificațiilor este dezavantajată de topografie), 
precum și anumite zone bine determinate de pe latura vestică (care se cer 
menajate – v. Planșa 1.7.2). În schimb, vederile fragmentare, indirecte și filtrate 
asupra fortificațiilor sunt posibile din foarte multe amplasamente. Considerăm 
importantă menajarea acestui tip de vedere pe latura estică a cetății, unde ritmul 
fronturilor de pe bd. O. Goga și Decebal trebuie să se mențină. Sunt de evitat, în 
această zonă, construcțiile înalte și masive sau cele care prezintă fațade lungi. De 
asemenea, plantațiile de aliniament și cele din curțile private de pe aceste 
bulevarde (în special de pe frontul vestic al acestora) trebui să permită perceperea 
fortificațiilor cetății. 

Este, în acelați timp, important să se asigure o vizibilitate (fie ea și fragmentară) 
asupra fortificațiilor dinspre bd Ferdinand și Ardealului, care reprezintă tronsonul 
urban al DN1 (pe segmentul Sebeș - Cluj). În acest fel, reperul turistic cel mai 
important al mun. Alba Iulia este pus în valoare chiar și pentru cei aflați în tranzit. 

În ceea ce privește ansamblul celor două turnuri ale catedralelor ortodoxă și 
romano-catolică, aceasta constituie o „marcă” a imaginii urbane a mun. Alba Iulia, 
iar vederea directă asupra lor se cere conservată din toate punctele unde aceasta 
este posibilă. Atragem atenția, în mod special, asupra vederii lor îndepărate, 
suprapusă pe anasmblul cetății, care se realizează din DN1, înainte de intrarea 
în oraș. Această perspectivă nu trebuie obturată sau afectată sub nicio formă 
prin amplasarea de construcții noi înalte sau masive.  
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1.8.1. Delimitarea ZCP „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 MoŃilor, 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). Delimitarea rezultată este ilustrată în planșa 
1.4.1. Regimul juridic de protecție. 

Zona construită protejată „Cetatea Alba Iulia”, rezultată din suprapunerea acestor 
două delimitări, prin considerarea anvelopantei celor două suprafețe, va fi cea ce 
se va reglementa prin prezentul PUZ. Suprafața acestei zone este de 116,11 ha. 

1.8.2. Zone și subzone istorice de referință  

1.8.2.1. 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 

Delimitările ZIR sunt prezentate în Planșa 1.8.1. Zone și subzone istorice de referință. 

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” 
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1.8.2.2. 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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1.9.1. Date generale la nivel de localitate  

Datele generale la nivel de localitate privind evoluŃia populaŃiei, structura pe sexe 
şi vârste, etnie, spor natural, migratoriu sunt extrase din recensăminte şi din fişa 
localităŃii. 

Municipiul Alba Iulia are o populaŃie de 63536 de locuitori conform datelor 
Recensământului PopulaŃiei şi al LocuinŃelor din 2011. Din aceşti locuitori, 52,5% 
sunt femei, iar 47,5% bărbaŃi. EvoluŃia populaŃiei în municipiul Alba Iulia în ultimii 
20 de ani indică o scădere constantă (aproximativ 10000 de locuitori în 20 de ani), 
de la 73383 persoane în 1990  la 63536 în 2011 (Figura 1). 
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Figura 1. EvoluŃia populaŃiei în municipiul Alba Iulia în perioada 1991-2011 (pe 
sexe). Sursa: INS, baza TEMPO septembrie 2013 

 

EvoluŃia populaŃiei pe grupe de vârstă indică pentru perioada 1990-2011, o 
reducere aproape la jumătate a numărului persoanelor între 0 şi 14 ani (de la 
19760 persoane la 9246), o scădere a numărului tinerilor între 15 – 24 ani (de la 
11058 persoane la 7412), dar şi a populaŃiei adulte  între 25 şi 44 ani (de la 27299 
persoane la 20838) (Figura 2). O explicaŃie pentru această reducere a populaŃiei 
între 25 şi 44 de ani o poate reprezenta şi migraŃia acesteia pentru muncă fapt ce 
influenŃează şi numărul copiilor la nivel de oraş. Pentru grupele de vârstă de 45 - 
54 ani şi 55 - 64 ani  se înregistrează creşteri în perioada menŃionată de chiar 
100%. Numărul persoanelor inactive pe piaŃa muncii, de peste 65 de ani aproape 
că s-a dublat în ultimii 20 de ani (de la 4298 persoane în 1990 la 7128 în 2011) 
ceea ce demonstrează existenŃa unui proces de îmbătrânire a populaŃiei 
municipiului care poate avea efecte asupra serviciilor publice dedicate acestei 
categorii de populaŃie. 
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Figura 2. EvoluŃia populaŃiei municipiului Alba Iulia pe grupe de vârstă în 
perioada 1990 – 2011. Sursa: INS, baza TEMPO septembrie 2013 

 

Structura etnică a populaŃiei municipiului, conform Recensământului din 2011, 
cuprinde un procent de 87% de români, 2% romi, 2% maghiari, 8% nedeclaraŃi şi 
1% alte naŃionalităŃi. În ce priveşte structura polulaŃiei după religie, datele indică 
faptul că 81% din locuitori sunt ortodoxi, 2% romano-catolici, 2% greco-catolici, 
2% penticostali, iar restul aparŃin altor culte. 

Nivelul de educaŃie al populaŃiei stabilite de peste 10 ani în municipiul Alba Iulia 
este ridicat, 28% având studii superioare, 5% post-liceale şi de miştri, 30% liceale 
şi 14% profesionale şi de ucenici. Dintre cei care nu au absolvit învăŃământul 
secundar superior, 14% au finalizat şcoala gimnazială şi 7% pe cea primară. Un 
procent de 2% din populaŃie nu a absolvit nicio formă de învăŃământ. (Error! 
Reference source not found.3)  
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Figura 3. Structura populaŃiei după nivelul de educaŃie. Sursa: INS, baza TEMPO 
septembrie 2013 
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1.9.2. Date privitoare la zona de studiu  

Zona de studiu nu este puternic locuită, populaŃia din zona CetăŃii Alba Iulia 
numărând 1113 persoane – aproximativ 2% din cea a municipiului (Figura 44). 
Locuirea în cetatea propriu-zisă este nesemnificativă reducându-se la mai puŃin 
de 10 gospodării, conform observaŃiilor de teren  
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Figura 4. Numărul populaŃiei în zona Cetatea Alba Iulia. Sursa: Primăria Alba Iulia, 
prelucrări personale 2013 
 

Zona locuită este cea din jurul CetăŃii  unde se regăsesc marea majoritate a celor 
463 de gospodării, respectiv 2% din totalul gospodăriilor oraşului Alba Iulia 
(Figura 55). Imobilele unde sunt localizate aceste gospodării sunt în majoritatea 
cazurilor case. Numărul mediu de membrii ai unei gospodării în zona de studiu 
este de 2,4 persoane, faŃă de 2,85 la nivel de municipiu.   
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Figura 5. Numărul gospodăriilor din zona Cetate Alba Iulia. Sursa: Primăria 
Alba Iulia, prelucrări personale 2013 
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Un procent de 23% dintre locuitorii zonei sunt persoane peste 65 de ani, 25% au 
vârste cuprinse între 50 şi 64 de ani, 18% între 35 şi 49 de ani, 20% sunt tineri 
între 20 şi 34 de ani, iar 14% sunt copii (Figura 66). Această structură pe vârste a 
zonei Cetate Alba Iulia indică un grad accentuat de îmbătrânire a populaŃiei, 
caracteristică întregului oraş. ProporŃia mare de persoane peste 65 de ani poate 
indica o nevoie mai mare pentru anumite servicii şi activităŃi dedicate acestei 
categorii de vârstă în această zonă. 
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Figura 6. Structura pe vârste a zonei Cetate Alba Iulia. Sursa: Primăria Alba 
Iulia, prelucrări personale 2013 

 
Nivelul de educaŃie al locuitorilor zonei CetatăŃii Alba Iulia este unul ridicat, 47% 
având studii superioare, 6% post-liceale şi de maiştri, 23% liceale, 5% 
prefesionale şi de ucenici, iar 12% doar studii gimnaziale (Figura 77). Comparativ 
cu restul municipiului Alba Iulia, nivelul de educaŃie din zona CetăŃii este mai 
ridicat, 47% având studii superioare faŃă de 28% la nivel de oraş.  
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Figura 7. Nivelul de educaŃie al locuitorilor zonei Cetate Alba Iulia. Sursa: 
Primăria Alba Iulia, prelucrări personale 2013 
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Structura etnică a zonei păstrează în mare parte caracteristicile existente la nivel 
de municipiul, fiind formată din români în procent de peste 82%, maghiari – 14% 
şi alte naŃionalităŃi – 2%. În ce priveşte structura religioasă a zonei, 74% dintre 
locuitori sunt ortodoxi, 13% romano-catolici, 5% greco-catolici, iar restul de 8% 
alte religii.  

1.9.3. ComparaŃie între zona de studiu şi situaŃia la nivel de oraş  

Analiza comparativă a datelor pentru municipiul Alba Iulia şi pentru zona Cetate 
(Tabelul 1) indică faptul că 2% din populaŃia şi numărul de gospodării ale oraşului 
sunt în zona de studiu. Numărul mediu de membrii ai unei gospodării este mai mic 
în zona Cetate Alba Iulia decât în restul oraşului (2,4 membrii faŃă de 2,85). 
Structura pe vârste a populaŃiei indică faptul că în zona Cetate Alba Iulia se 
regăseşte 4% din populaŃia de peste 65% a oraşului. În zona de studiu procentul 
populaŃiei de peste 65 de ani este de 23% din totalul locuitorilor, semnificativ mai 
mare decât cel regăsit la nivel de oraş de 11%. Procentul populaŃiei aflată în 
grupele de vârstă 20-34 ani, 35-49 ani şi 50-64 este mai scăzut în zona de studiu 
faŃă de total municipiu Alba Iulia cu 3, 5 şi 9 procente. Copiii din zona Cetate Alba 
Iulia reprezintă 1% din totalul celor din municipiu. 

Structura etnică a populaŃiei pentru zona de studiu, aşa cum am arătat anterior, 
indică un procent de 85% români, urmat de 13% maghiari. Dacă comparăm 
datele cu cele de la nivelul municipiului Alba Iulia, putem observa că 15% dintre 
maghiari se află în zona de studiu, 2% dintre români şi 2% dintre germani. 

Structura religioasă a zonei a arătat că 74% din populaŃie este de ortodoxă, 13% 
romano-catolică, 6% greco-catolică. Analiza comparativă a datelor zonei de 
studiu cu cele ale municipiului Alba Iulia indică faptul că 12% dintre romano-
catolici, 5% dintre greco-catolici şi 2% dintre ortodocşi locuiesc în aici. 

Aşa cum am specificat anterior nivelul de educaŃie al locuitorilor zonei de studiu 
este ridicat, 47% având studii superioare. Dacă comparăm datele cu cele de la 
nivelul întregului municipiu, observăm că 3% din populaŃia oraşului cu studii 
superioare se află localizată în zona CetăŃii Alba Iulia fapt ce demonstrează 
nivelul ridicat de educaŃie al locuitorilor acestei părŃi a oraşului. 

Tabelul 1. Tabel comparativ zona Cetate Alba Iulia şi municipiul Alba Iulia 

Variabile Municipiul 
Alba Iulia 

Zona Cetate 
Alba Iulia 

Procent zona 
din total 

municipiu 

PopulaŃia 63536 1113 2% 
Gospodării 22313 463 2% 
Număr mediu de 
membrii/gospodărie 

2.85 2.40   

Structura pe vârste       
0- 4 ani 3391 34 1% 
5- 9 ani 2975 40 1% 

10-14 ani 2880 36 1% 
15-19 ani 2983 48 2% 



 

 

 

9 

Variabile Municipiul 
Alba Iulia 

Zona Cetate 
Alba Iulia 

Procent zona 
din total 

municipiu 

20-24 ani 4429 73 2% 
25-29 ani 4712 64 1% 
30-34 ani 5492 91 2% 
35-39 ani 5258 65 1% 
40-44 ani 5376 84 2% 
45-49 ani 4084 54 1% 
50-54 ani 5288 65 1% 
55-59 ani 5491 101 2% 
60-64 ani 4049 107 3% 
65-69 ani 2263 92 4% 
70-74 ani 1875 75 4% 
75-79 ani 1435 40 3% 
80-84 ani 965 31 3% 

85 ani si peste 590 13 2% 
Structura etnică       

Români 55671 949 2% 
Maghiari 1010 151 15% 

Romi 1119 4 0,36% 
Germani 115 2 2% 

Turci 13 1 8% 
CroaŃi 3 3 100% 
Italieni 38 1 3% 

Ucrainieni 4 0 0% 
Ruşi-lipoveni 9 0 0% 

Bulgari 5 0 0% 
Greci 6 0 0% 
Evrei 19 0 0% 

Polonezi 5 0 0% 
Chinezi 4 0 0% 
Ceangăi 7 0 0% 
Altă etnie 13 2 15% 

Structura religioasă       
Ortodoxă 51659 824 2% 

Romano-catolică 1195 148 12% 
Greco-catolică ( Biserica 
Romana unită cu Roma) 

1226 64 5% 

Reformată 582 12 2% 
Evanghelică (augustană) 23 1 4% 

Unitariană 47 4 9% 
Baptistă 961 38 4% 

Penticostală 1368 7 1% 
Adventistă de ziua a 

şaptea 
61 1 2% 

Creştină după evanghelie 52 1 2% 
Evanghelică 93 4 4% 
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Variabile Municipiul 
Alba Iulia 

Zona Cetate 
Alba Iulia 

Procent zona 
din total 

municipiu 

Musulmană 25 1 4% 
Mozaică 14 2 14% 

Martorii lui Iehova 309 0 0% 
Creştină de rit vechi 16 0 0% 
Evanghelică luterană 21 0 0% 

Ortodoxă sârbă 5 0 0% 
Alte religii 81 4 5% 

Atei 178 2 1% 
Nivelul de educaŃie       

Superior 15938 520 3% 
Post-liceal şi de maiştri 2771 62 2% 

Liceal 17343 255 1% 
Profesional şi de ucenici 8170 59 1% 

Gimnazial 8267 138 2% 
Primar 3855 0 0% 

Fără şcoală absolvită 826 0 0% 
Analfabete 194 0 0% 

Nedeclarate 0 79 0% 
Sursa: INS, baza TEMPO; Primăria Alba Iulia, prelucrări personale 2013 
 

 
1.9.4. Unele concluzii  

 

Se poate observa, raportat la situaŃia de la nivelul municipiului că în zone de 
studiu există: 

- o pondere mai mare a populaŃiei vârstnice 

- o mai mare diversitate etnică şi confesională 

- o pondere mai redusă a populaŃiei rroma 

- o pondere mai ridicată a persoanelor cu studii superioare 

Aspectul general şi starea locuinŃelor indică o stare în general bună, superioară 
mediei. 

Sub aspectul vieŃii sociale se poate observa faptul că nu există o relaŃie foarte 
strânsă între comunitatea locală care locuieşte în zonă şi activiăŃile şi viaŃa din 
"Cetate". Din acest punct de vedere ar fi necesară implicarea acesteia de către 
Primărie prin stabilirea unui dialog şi a unui parteneriat pe termen lung 
complementar celui cu sectorul privat. 
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ANEXE  

Anexa 1. Listă persoane intervievate 

 

1. Arhiepiscopia Ortodoxă – părintele Croitoru (consilier arhiepiscopie) 

2. Universitate 1 Decembrie 1918 – Centrul de Cercetări Sociologice – conf. 
univ. dr. Lucian Marina 

3. Muzeul Unirii – director general adjunct Inel Constantin 

4. Biblioteca Batthyaneum – director Doina Hendre Biro  

5. Inspectoratul şcolar judeŃean – inspector şcolar general adjunct  Marcela 
Dărămuş 

6. Serviciul Public de AsistenŃă Socială – director Delia Cristescu 

7. SperoMax (ONG persoane cu disabilităŃi) – preşedinte Dragoş Zaharia 

8. Ată şi TradiŃii Meşteşugăreşti Alba (ONG) – preşedinte PetruŃa Pop 

9. AsociaŃia Ryma – preşedinte Cristina Cândea 

10. Centrul de Informare Turistică – 2 vânzătoare 

11. Ziarul Unirea – redactor şef  Diana Mârza 

12. SC Winner’s Club Țălnar 

13. Baza sportivă TENIS PRO LINCĂ (terenuri de tenis) – domnul Lincă 

14. PFA GRĂDINARU ANGELA DESIGN – artist plastic Angela Grădinaru 

15. PFA PÂRGARU MAGDALENA – artist plastic Szell Ioana 

16. I.I. MĂRUłĂ RADU CONSTANTIN – vânzător Oltea Ioana 

17. I.I. KASLER DIANA NICOLETA – Kasler Diana 

18. I.I. POPA GABRIELLA „NAGY MAMA” – Popa Gabriela 

19. Punct pază Cetate – agent pază 

20. Locuitor zona Cetate, 47 ani, bărbat, educaŃie: liceu 

21. Locuitor zonă Cetate, 23 ani, femeie, educaŃie: colegiu/facultate 

22. Locuitor zona Cetate, 72 ani, bărbat, educaŃie: colegiu/facultate 

23. Locuitor zona Cetate, 17 ani, bărbat, educaŃie: liceu 

24. Locuitor zona Cetate, 40 ani, bărbat, educaŃie: colegiu/facultate 

25. Locuitor zonă Cetate, 21 ani, femeie, educaŃie: colegiu/facultate 

26. Locuitor zonă Cetate, 55 ani, femeie, educaŃie: colegiu/facultate 

27. Turişti – 6 persoane: 4 bărbaŃi şi 2 femei 
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Anexa 2: Chestionar pentru gospodării 

 

v1. Vârsta: ____ ani 

 

v2. EducaŃie: 

1) Şcoală primară sau mai puŃin 

2) Gimnaziu sau mai puŃin 

3) Şcoală de ucenici 

4) Şcoală profesională 

5) Liceu 

6) Şcoală de maiştri 

7) Postliceal 

8) Colegiu/facultate 

 

v3. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele probleme ale zonei Cetăţii Alba 

Iulia (cartierului)? 

1. ______________________________________________________________________   

2.  _____________________________________________________________________   

3.  _____________________________________________________________________   

4. ______________________________________________________________________   

5.  _____________________________________________________________________   
 

V4. Dintre următoarele, care sunt cele mai urgente trei probleme (în zona cetăŃii): 

1. aspectul general 

2. accesul în zona cetăŃii şi a obiectivelor culturale 

3. curăŃenia 

4. calitatea spaŃiului public 

5. spaŃiile verzi 

6. spaŃiile de joacă 

7. accesul la informaŃii 
8. utilităŃile (alim. cu apă, canalizare, gaze naturale...) 

9. infracŃionalitatea 

10. starea construcŃiilor 

11. prezenŃa unor activităŃi inadecvate cu caracterul cultural - istoric 

 

V5. Care consideraţi că sunt principalele direcţii de dezvoltare ale  zonei Cetăţii 
Alba Iulia? 

1. _____________________________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________________________________  
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V6. În ce priveşte dezvoltarea turismului în zona Cetăţii Alba Iulia ce consideraţi 

că ar trebui făcut? Acordaţi note de la 1 la 5, unde 1 înseamnă deloc important, 

iar 5 foarte important. 

 
Deloc 

important 
Puţin 

important 

Nici important, 
nici 

neimportant 
Important 

Foarte 
important 

Promovarea turistică 1 2 3 4 5 

Dezvoltarea serviciilor pentru 
turişti (servicii de cazare, 
servirea mesei, transport) 

1 2 3 4 
5 

Crearea unor servicii turistice 
(ghid turistic audio, hărţi ale 
zonei, hărţi 3D, circuit turistic al 
Cetăţii) 

1 2 3 4 

5 

Promovarea restaurantelor cu 
specific românesc 

1 2 3 4 
5 

Promovarea cluburilor 1 2 3 4 5 

Crearea de evenimente (Zilele 
Cetăţii etc) 

1 2 3 4 5 

Crearea Cardului Cetăţii Alba 
Iulia (cu oferte pentru intrarea la 
obiectivele turistice şi 
participarea la diverse 
evenimente) 

1 2 3 4 5 

Promovarea unor circuite 
turistice care să includă şi zone 
din afara Cetăţii pentru a oferi 
diversitate vizitatorilor 

1 2 3 4 5 

ÎmbunătăŃirea calităŃii spaŃiilor publice (spaŃii verzi, mobilier urban, signalectică, 

curăŃenie etc.) 

 

V7.Aţi fi dispuşi să vă implicaţi într- un proiect destinat zonei dumneavoastră? 

1.Da                                            2.Nu                                          3.Nu ştiu/Nu răspund 
 
V8.Care ar fi problema pe care ar trebui să o adreseze proiectul pentru ca dvs să 

vă implicaţi în implementarea lui? 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

V9. Cum v-aţi putea implica? 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Vă mulţumim! 

 



 

 

 

14 

Anexa 3 Chestionar pentru agenŃi economici  
 
Vă rugăm să ne răspundeŃi la câteva întrebări în scopul de a cunoaşte problemele zonei 
CetăŃii Alba Iulia şi care ar fi principalele direcŃii de dezvoltare pentru următorii ani. 
Răspunsurile sunt contabilizate statistic, pentru o imagine de ansamblu a oportunităŃilor 
de dezvoltare ale zonei. 

 

v1. Agent economic: 

__________________________________________________________ 

v2: Domeniu de activitate: 

______________________________________________________ 

v3. Număr salariaŃi: 
__________________________________________________________ 

v4: Cifra de afaceri pe 

2012:_______________________________________________________ 

v5. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele probleme ale zonei CetăŃii 
Alba Iulia (cartierului)? 

1. _________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________  
 

v6. Care consideraŃi că sunt principalele direcŃii de dezvoltare ale  zonei CetăŃii 
Alba Iulia? 

1. _________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________  

4. _________________________________________________________________  
 

v7.AŃi fi dispuşi să vă implicaŃi într- un proiect destinat zonei dumneavoastră? 

1.Da                                            2.Nu                                          3.Nu ştiu/Nu răspund 
 
v8.Care ar fi problema pe care ar trebui să o adreseze proiectul pentru ca dvs să 

vă implicaŃi în implementarea lui? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

v9. Cum v-aŃi putea implica? 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Vă mulŃumim pentru completarea chestionarului! 
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Anexa 4 Chestionar pentru instituŃii  

 
Vă rugăm să ne răspundeŃi la câteva întrebări în scopul de a cunoaşte problemele 
zonei CetăŃii Alba Iulia şi care ar fi principalele direcŃii de dezvoltare pentru următorii 
ani. Răspunsurile sunt contabilizate statistic, pentru o imagine de ansamblu a 
oportunităŃilor de dezvoltare ale zonei. 
 
v1. InstituŃie: 

_________________________________________________________________ 

 

v2. Servicii oferite: 

__________________________________________________________ 

 

v3. Beneficiarii serviciilor şi numărul mediu lunar al acestora: 

1.  PopulaŃia. Număr mediul lunar: .......................................... 
2. Alte instituŃii publice. Număr mediul lunar: .......................................... 
3. AgenŃii economici. Număr mediul lunar: .......................................... 
4. ONG-uri. Număr mediul lunar: .......................................... 
5. Turişti. Număr mediul lunar: .......................................... 
6. Persoane dezavantajate. Număr mediul lunar: .......................................... 
7.  AlŃii. Care? ___________________.Număr mediul lunar: .......................................... 

 

v4. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele probleme ale zonei CetăŃii 
Alba Iulia (cartierului)? 

1. _________________________________________________________________  
2.  ________________________________________________________________  
3.  ________________________________________________________________  
4. _________________________________________________________________  
 

v5. Care consideraŃi că sunt principalele direcŃii de dezvoltare ale  zonei CetăŃii 
Alba Iulia? 

1. _________________________________________________________________  
2.  ________________________________________________________________  
3.  ________________________________________________________________  
4. _________________________________________________________________  
 

v7.AŃi fi dispuşi să vă implicaŃi într- un proiect destinat zonei dumneavoastră? 

1.Da                                            2.Nu                                          3.Nu ştiu/Nu răspund 
 
v8.Care ar fi problema pe care ar trebui să o adreseze proiectul pentru ca dvs să 

vă implicaŃi în implementarea lui? 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

v9. Cum v-aŃi putea implica? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
 

Vă mulŃumim pentru completarea chestionarului! 
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 Piese desenate 

Planşa 1.10.1: Proprietatea asupra terenurilor – sc. 1/5.000 

 
 
Notă: informaŃiile cuprinse în acest studiu sunt furnizate de Primăria Municipiului Aba Iulia, 
prin serviciul cadastru şi agricultură; o serie de măsurători şi evaluări sunt făcute de autori. 
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1.10. Proprietatea asupra imobilelor  

Proprietatea asupra imobilelor poate fi publică sau privată conf. art. 136 din 
ConstituŃia României1. Domeniul public este definit în ConstituŃie şi precizat în 
anexa legii 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică2. Conform acesteia 
domeniul public poate fi al statului, al judeŃelor şi al comunelor, oraşelor, 
municipiilor. 

Cea mai mare parte a imobilelor din zona studiată se află în domeniul public. 
Astfel din totalul de 116,11ha, în domeniul public se află 84,41ha, iar în 
proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice doar 31,70ha. 

Din domeniul public de interes naŃional, judeŃean şi local, suprafaŃa cea mai mare 
revine acestuia din urmă, adică 74,11ha, respectiv 63,83% din totalul zonei sau 
87,80% din domeniul public (a se vedea Tabel nr.1 şi Figura nr. 1). 

În afara municipalităŃii principalii deŃinători de terenuri din zonă sunt: 

• Ministerul Apărării NaŃionale - Batalionul de Geniu "Apulum" cu 4,44ha 

• Episcopia romano-catolică cu 3,34ha 

• Universitatea " 1 Decembrie 1918 "cu 1,89ha 

• SecŃiile de neurologie - psihiatrie şi boli contagioase ale spitalului 
judeŃean cu 1,78ha 

• Arhiepiscopia ortodoxă de Alba Iulia cu 0,85ha 

• Inspectoratul şcolar judeŃean cu 0,35ha 

 

Nr. 
crt. 

DeŃinători mp ha % 

1 Domeniul public de interes naŃional 75768 7.53 6.48 
2 Domeniul public de interes judeŃean 29400 2.77 2.39 
3 Domeniul public de interes local 729898 74.11 63.83 
4 Proprietatea privată a persoanelor 

fizice şi juridice 
326034 31.70 27.30 

TOTAL ZONA STUDIATĂ 1161100.00 116.11 100.00 

Tabel nr. 1 Ponderea diferitelor categorii de proprietăŃi în zona studiată. 

Sursa datelor: Consiliul Local Alba Iulia, planuri cadastrale 

 

Din suprafaŃa deŃinută de Consiliul Local Alba cca. 12ha (16%) fac obiectul unor 
contracte de asociere în participaŃiune cu societăŃi comerciale şi asociaŃii, 
încheiate pe perioade de 25 sau 49 de ani, iar alte suprafeŃe mai mici fac obiectul 
unor contracte de închiriere pe perioade mai scurte de 6 luni până la 4 ani pentru 
activităŃi comerciale (de regulă comerŃ ambulant). 

                                                        
1 ConstituŃia din 31/10/2003, MO, Partea I nr. 767 din 31/10/2003. 
2 Lege nr. 213 din 17/11/1998 MO, Partea I nr. 448 din 24/11/1998. Intrare in vigoare: 23/01/1999 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
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Figura nr. 1. Ponderea diferitelor categorii de proprietăŃi în zona studiată 

 

1.10.1. Proprietatea publică  

1.10.1.1. Domeniul public de interes naŃional (Figura nr. 2) 

Terenurile în domeniul public de interes naŃional sunt în cea mai mare parte 
grupate în zona de nord-est a cetăŃii şi cuprind terenuri ale Ministerului Apărării 
NaŃionale (MAN), ale UniversităŃii 1 Decembrie 1918, ale Muzeului NaŃional al 
Unirii şi Sălii Unirii, biblioteca Batthyaneum precum şi Arhivele NaŃionale 
(aflate în vestul zonei studiate, în afara zidurilor cetăŃii). 

 

Figura nr. 2. Terenuri aflate în domeniul public de interes naŃional (7,53ha) 
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1.10.1.2. Domeniul public de interes judeŃean (Figura nr. 3) 

Terenurile aflate în domeniul public de interes judeŃean sunt răspândite atât în 
interiorul cât şi în exteriorul zonei de studiu, cu precădere în nordul şi estul 
acesteia. Cel mai important deŃinător este Spitalul JudeŃean prin secŃiile de 
neurologie – psihiatrie (în interior) şi boli contagioase (în exterior).  

AlŃi utilizatori importanŃi sunt: Inspectoratul Şcolar JudeŃean şi DirecŃia 
JudeŃeană pentru protecŃia copilului. 

 

Figura nr. 3. Terenuri aflate în domeniul public de interes judeŃean (2,77ha) 

 

1.10.1.3. Domeniul public de interes local 

Domeniul public de interes local este administrat de Primăria Municipiului Alba 
Iulia şi cuprinde diferite categorii de terenuri aflate atât în interiorul cât şi în 
exteriorul "CetăŃii", respectiv: 

- străzi perimetrale şi interioare (inclusiv spaŃii de parcare) 

- spaŃii plantate amenajate (parcuri, scuaruri) şi plantaŃii de aliniament 

- terenuri de joacă pentru copii 

- pieŃe publice pietonale  

- şanŃurile "CetăŃii" 

- suprafeŃele aferente bastioanelor, ravelinelor  şi altor elemente aferente 
fortificaŃiilor 

- construcŃii şi amenajări cu destinaŃie turistică 
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Figura nr. 4. Terenuri aflate în domeniul public de interes local (74,11ha) 

 

1.10.1.4. Domeniul public de interes local concesionat sau închiriat (Figura 
nr. 5) 

În intervalul 2004 – 2103 Primăria Municipiului Alba Iulia a încheiat contracte de 
asociere în participaŃiune şi închiriere cu 14 societăŃi comerciale (SC), 2 asociaŃii, 
3 întreprinderi individuale (I.I.) şi 2 persoane fizice autorizate (PFA)3. 

Contractele de asociere în participaŃiune (a se vedea Tabelele nr. 2 şi 3) vizează 
amenajarea complexă a unor spaŃii şi terenuri pentru activităŃi comerciale, de 
alimentaŃie publică, culturale sau de recreere sau activităŃi de interes turistic. Ele 
cuprind atât terenuri şi clădiri din interiorul "CetăŃii" cât şi din afara acesteia în 
zona şanŃurilor şi fortificaŃiilor exterioare4. Contractele sunt încheiate pe o 
perioadă de 45 de ani cu excepŃia contractului cu SC Autosin Alex care are 
prevăzut un termen de 25 de ani.  

Contractele de închiriere (Tabel nr. 4, 5) se referă de regulă la activităŃi 
comerciale (majoritatea cu referire la comerŃul ambulant) sau de alimentaŃie 
publică aflate în interiorul "CetăŃii". Durata acestor contracte este de 6 luni sau 4 
ani. 

Se poate observa tendinŃa de a valorifica suprafeŃele neocupate, neutilizate ale 
bastioanelor, numeroasele spaŃii din interiorul fortificaŃiilor (contragardă, ravelin, 
porŃi etc.) precum şi unele terenuri aflate de-a lungul şanŃurilor sau adiacente 
zidurilor.  

 

                                                        
3 Date puse la dispoziŃie de Primăria Municipiului Alba Iulia. 
4 Localizarea zonelor poate fi urmărită în Figura nr. 5 şi în Planşele nr. 1.10.1 şi 1.12.1. 
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Nr. 
crt. 

Denumire agent economic Nr. şi dată contract SuprafaŃă  

1.  SC Autosin Alex srl  ctr. 23840 / 16.10.2006 cca 0,5ha 

2.  SC Glow srl  ctr. 11072 / 09.02.2011 622,3mp 

3.  SC Grup Corint s.a.  
ctr. 18074 / 28.05.2008 şi  

ctr. 7798 / 07.04.2006 

704,12mp 

7,88ha 

4.  SC Monolit srl  ctr. 72 / 14.12.2005 1010mp 

5.  SC Matias Group srl  
ctr. de asociere nr. 18719 
din 29.08.2006 

cca. 1,4ha 

6.  SC The Best Star  ctr. 71 / 14.12.2005 4924mp 

7.  
SC Winners's Club "łălnar" 
srl  

ctr. 18687 / 04.10.2004 4500mp 

Total  cca. 11 ha 

Tabel nr. 2 SocietăŃi comerciale care au încheiat contracte de asociere cu 
Primăria Municipiului Alba Iulia 

 

Nr. 
crt. 

Denumire agent economic Nr. şi dată contract SuprafaŃă 

1.  
AsociaŃia RYMA 
(Revolutionary Youth 
Movement for Arts) 

ctr. nr. 7814 / 07.04.2006 5321mp 

2.  Club Sportiv "Mova" Alba Iulia ctr. nr. 15930 / 11.06.2007 4350mp 

Total 9671mp 

Tabel nr. 3: AsociaŃii care au încheiat contracte de asociere cu Primăria 
Municipiului Alba Iulia 

 

Nr. 
crt. 

Denumire agent economic Nr. şi dată contract SuprafaŃă 

1.  SC Art Fero ctr. 53.711 / 07.2013 12mp 
2.  SC Domar Adrian srl ctr. 53.736 / 07.2013 12mp 
3.  SC Erol Custoza srl ctr. 48.578 / 06.2013 140mp 

4.  SC Gruian Ariana 
ctr. 53.911 / 07.2013 
ctr. 53.750 / 07.2013 

12mp 
12mp 

5.  SC Ianamila srl  
ctr. 53.954 / 07.2013 
ctr. 53.823 / 07.2013 

12mp 
12mp 

6.  SC Magic Fast Food srl 
ctr. 54.039 / 07.2013 
ctr. 53.859 / 07.2013 
ctr. 48.556 / 07.2013 

12 mp  
12mp 
100mp 

7.  SC Tecnostar Consulting srl 

ctr. 54.101 / 07.2013 
ctr. 54.111 / 07.2013 
ctr. 53.897 / 07.2013 
ctr. 53.946 / 07.2013 

câte 12mp 

Total cca.400mp 
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Tabel nr. 4: SocietăŃi comerciale care au încheiat contracte de închiriere cu 
Primăria Municipiului Alba Iulia 
 

Nr. 
crt. 

Denumire agent economic Nr. şi dată contract SuprafaŃă 

1.  
I.I. Kasler Diana Nicoleta  

ctr. 54.052 / 07.2013 
ctr. 54.060 / 07.2013 

câte 12mp  

2.  
I.I.  MăruŃă Radu Constantin 

ctr. 54.076 / 07.2013 
ctr. 53.978 / 07.2013 

câte 12mp 

3.  I.I. Popa Gabriella "Nagy Mama" ctr. 53.935 / 07.2013 12mp 
4.  PFA Grădinaru Angela Design ctr. 53.726 / 07.2013 12mp 
5.  PFA Pârgaru Magdalena ctr. 53.695 / 07.2013 12mp 
Total cca.100mp 

Tabel nr. 4: SocietăŃi comerciale care au încheiat contracte de închiriere cu 
Primăria Municipiului Alba Iulia 

 

Figura nr. 5. Terenuri aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice 
(32,60ha) 

 

Totalul suprafeŃelor concesionate sau închiriate depăşeşte în prezent 12ha. 
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1.10.2. Proprietatea privată (Figura nr. 6) 

Terenurile aflate în proprietate privată sunt asociate în ce mai mare parte (cca. 
25ha) zonelor rezidenŃiale care înconjoară "Cetatea". O mică zonă cu caracter 
mixt (rezidenŃial, birouri, servicii, educaŃie) se află în interiorul acesteia. De 
asemenea  cca. 4,2ha de teren aparŃin celor două culte ortodox şi catolic şi se 
află în interiorul "CetăŃii". 

 

Figura nr. 6. Terenuri aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice 
(31,70ha) 

 
1.10.3. Concluzii 

În zona studiată situaŃia juridică a terenurilor este în general cunoscută, nefiind 
semnalate cazuri în litigiu cu excepŃia unor imobile aparŃinând bisericii catolice 
(cazul Bibliotecii Bathyaneum).  

Sunt în curs negocieri între Consiliul Local şi alŃi deŃinători (MAN, Consiliul 
JudeŃean) pentru transferarea unor terenuri şi imobile în domeniul public local în 
vederea unei mai bune valorificări a obiectivului cultural, istoric şi turistic pe care îl 
reprezintă Cetatea Alba Carolina. PrezenŃa unor deŃinători şi a funcŃiunilor 
aferente (armată, spital) constituie în prezent impedimente în dezvoltarea 
coerentă a "CetăŃii" şi conversia funcŃională a unor imobile în concordanŃă cu 
strategia de dezvoltare a acesteia. 

Trebuie de asemenea subliniată implicarea de către Primărie a sectorului privat în 
administrarea şi reabilitarea unor terenuri şi clădiri. Se poate avea în vedere în 
aceeaşi direcŃie şi implicarea comunităŃii locale, a locuitorilor din vecinătate. Un 
mod spontan de participare a acestora, care ar putea fi încurajat şi formalizat este 
practicarea agriculturii urbane pe latura de nord fortificaŃiilor (în şanŃul exterior). 
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ANEXĂ 
 

LISTA  (anexă la legea 213 / 1998) 
cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 

unităŃilor administrativ-teritoriale  

 
Enumerarea din prezenta anexă are un caracter exemplificativ.  
 
I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri:  

1. bogăŃiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ;  
2. spaŃiul aerian;  
3. apele de suprafaŃă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele 
subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja mării, cu bogăŃiile lor naturale şi cu 
potenŃialul energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul apelor maritime, căile 
navigabile interioare;  
4. pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de 
producŃie ori de administraŃie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile 
neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier 
naŃional şi nu sunt proprietate privată;  
5. terenurile care au aparŃinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; 
terenurile obŃinute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a eroziunii 
solului; terenurile institutelor şi staŃiunilor de cercetări ştiinŃifice şi ale unităŃilor de 
învăŃământ agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminŃe şi de material 
săditor din categoriile biologice şi de animale de rasă;  
6. parcurile naŃionale;  
7. rezervaŃiile naturale şi monumentele naturii;  
8. patrimoniul natural al RezervaŃiei Biosferei "Delta Dunării";  
9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu 
platoul continental;  
10. infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de artă;  
11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalaŃiile aferente acestuia;  
12. drumurile naŃionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naŃionale europene, 
principale, secundare;  
13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcŃiile hidrotehnice aferente 
canalului, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de 
siguranŃă de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt 
realizate acestea;  
14. reŃelele de transport al energiei electrice;  
15. spectre de frecvenŃă şi reŃelele de transport şi de distribuŃie de telecomunicaŃii;  
16. canalele magistrale şi reŃelele de distribuŃie pentru irigaŃii, cu prizele aferente;  
17. conductele de transport al ŃiŃeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale;  
(Subpunctul 17. a fost derogat prin alineatul (1) din Lege nr. 169/2013 începând cu 
08.06.2013.)  

18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere 
a energiei electrice este racordată la sistemul energetic naŃional, sau cele cu tranşe 
pentru atenuarea undelor de viitură;  
19. digurile de apărare împotriva inundaŃiilor;  
20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;  
21. cantoanele hidrotehnice, staŃiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor;  
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22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate 
acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcŃii hidrotehnice pentru acostarea 
navelor şi pentru alte activităŃi din navigaŃia civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, 
drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri 
situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităŃilor de 
navigaŃie;  
23. terenurile destinate exclusiv instrucŃiei militare;  
24. pichetele de grăniceri şi fortificaŃiile de apărare a Ńării;  
25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-
debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;  
26. statuile şi monumentele declarate de interes public naŃional;  
27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;  
28. muzeele, colecŃiile de artă declarate de interes public naŃional;  
29. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, PreşedinŃia, 
Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraŃiei publice 
centrale şi instituŃiile publice subordonate acestora; instanŃele judecătoreşti şi 
parchetele de pe lângă acestea; unităŃi ale Ministerului Apărării NaŃionale şi ale 
Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaŃii, precum şi cele ale DirecŃiei 
generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, precum şi 
prefecturile, cu excepŃia celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care 
constituie proprietatea privată a acestora.  
II. Domeniul public judeŃean este alcătuit din următoarele bunuri:  

1. drumurile judeŃene;  
2. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeŃean şi aparatul 
propriu al acestuia, precum şi instituŃiile publice de interes judeŃean, cum sunt: 
biblioteci, muzee, spitale judeŃene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate 
de uz sau interes public naŃional sau local;  
3. reŃelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi 
staŃiile de tratare cu instalaŃiile, construcŃiile şi terenurile aferente acestora.  
III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din 

următoarele bunuri:  
1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;  
2. pieŃele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele 
de agrement;  
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naŃional sau judeŃean;  
4. reŃelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staŃiile de tratare şi epurare a 
apelor uzate, cu instalaŃiile, construcŃiile şi terenurile aferente;  
(Subpunctul 4. a fost modificat prin linia din Lege nr. 241/2003 începând cu 13.06.2003.) 

5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 
precum şi instituŃiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, 
spitalele, policlinicile şi altele asemenea;  
6. locuinŃele sociale;  
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naŃional;  
8. bogăŃiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 
declarate de interes public naŃional;  
9. terenurile cu destinaŃie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 
dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;  
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale. 
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1.11.1. Funcțiunile urbanistice  

În afara cetății predomină locuirea (individuală sau colectivă). Sunt, de asemenea, 
prezente consistent activitățile comerciale, de alimentație publică și de servicii. 
Izolat, însă în construcții de dimensiuni mari, se regăsesc funcțiuni „excepționale” 
(casă de cultură, arhive publice, hotel). 

În interiorul cetății, mari suprafețe de teren sunt ocupate de funcțiuni militare, în 
incinte inaccesibile. Considerăm că aceste funcțiuni sunt incompatibile cu 
viziunea publică de dezvoltare a zonei protejate și trebuie eliminate. De 
asemenea, incompatibilă cu aceste direcții este și funcțiunea de spital, amplasată 
într-o incintă ce ocupă unul dintre bastioane. Considerăm că toate cele șapte 
bastioane ale cetății Vauban trebuie ocupate de funcțiuni publice, cu acces 
nelimitat sau controlat. Momentan, doar două dintre ele îndeplinesc această 
condiție. 

În rest, cea mai mare parte a zonei interioare a cetății este ocupată de funcțiuni 
publice (culte, cultură, educație, comerț, funcțiuni turistice și de agrement…), ceea 
ce reprezintă o situație corespunzătoare statutului urban al acestor zone. 
Considerăm că este necesară reevaluarea funcțională a Palatului Princiar și a 
Centrului Militar din proximitatea Porții a III-a. 

1.11.2. Caracteristicile volumelor construite  

În afara cetății (în zona urbanizată), volumele construite sunt în general de 
dimensiuni mici, atât în plan cât și în elevație, adaptate destinației de locuință 
individuală. Excepțiile de la această constatare sunt constituite de cele câteva 
blocuri de locuințe (grupate în trei ansambluri, la nord și la sud de cetate). 

De asemenea, există, tot în afara cetății, unele mai înalte sau de dimensiuni mai 
mari, plasate, în general, în proximitatea accesului în cetate (Hotel Cetate, Casa 
de Cultură a Sindicatelor, Arhivele Naționale etc. 

În interiorul cetății, volumele dominante sunt cele ale Catedralei romano-catolice 
Sf. Mihail (cu accentul vertical al turnului său), precum și ansamblul Catedralei 
Reîntregirii (dominat de verticala turnului de intrare). Există, de asemenea, o serie 
de construcții de înălțime mică, însă impunătoate prin masivitatea lor percepută 
(Palatul Princiar, Centrul Militar și Hotelul Medieval, Muzeul și Sala Unirii, fostul 
Colegiu Bethlen, biblioteca). 

În afară de acestea, volumele construite din interiorul cetății sunt de dimensiuni 
medii și mici. Impresia de masivitate este dată, în cele mai multe cazuri, de 
gruparea acestora în fronturi continue, în lungul străzilor.  
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1.11.3. Alte elemente semnificative 

O serie de alte elemente semnificative din punct de vedere urbanistic au fost 
tratate în alte studii de fundamentare, conținute în volum, după cum urmează: 

 - relația cu ansamblul orașului (studiul 1.1); 

 - încadrarea în documentele strategice și de planificare la scara 
orașului (studiul 1.1); 

 - documentații de urbanism aprobate, construcții autorizate (studiile 
1.2, 1.3); 

 - aspecte istorice și culturale (studiile 1.4, 1.5, 1.6, 1.8); 

 - spații plantate și caracteristici ale acestora (studiul 1.7); 

 - aspecte compoziționale și de vizibilitate (studiul 1.7); 

 - aspecte socio-demografice și economice (studiile 1.9, 1.12) 

 - proprietatea asupra imobilelor (studiul 1.10) 

 - circulația vehiculelor și pietonilor (studiul 1.14) 

 - infrastructură edilitară  (studiul 1.13) 

 - aspecte de mediu (studiul 1.14) 

 - riscuri naturale și antropice (studiul 1.14) 
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1.12.1. ActivităŃi economice  

1.12.1.1. Aspecte generale 

În zona de studiu, atât în interiorul cât şi în exteriorul "CetăŃii" sunt localizate o 
serie de activităŃi economice terŃiare din sfera serviciilor pentru populaŃie. Pot fi 
identificate următoarele categorii de astfel servicii: 

• servicii publice (furnizate de instituŃii publice sau private) 

o învăŃământ preuniversitar şi universitar 

o învăŃământ preşcolar şi liceal 

o servicii de sănătate publică 

o servicii culturale (bibliotecă, muzeu, casă de cultură) 

o servicii administrative (inspectorat, arhive etc.) 

o servicii de cult religios 

o servicii de transport în comun 

• servicii comerciale (comerŃ alimentar şi nealimentar, permanent şi 
sezonier) 

• servicii pentru turism şi alimentaŃie publică (hoteluri, hosteluri, 
restaurante, cluburi, cafenele, terase, puncte de informare turistică 
etc.) 

• servicii pentru sport şi recereere (centru wellness, spaŃii de odihnă, 
spaŃii de joacă pentru copii etc.) 

• alte categorii de servicii sau activităŃi 

o cercetare 

o servicii speciale (apărare, siguranŃă naŃională) 

o siguranŃa publică 

o sedii de firme şi diverse categorii de cabinete particulare 
pentru profesii liberale (avocatură, notariat, medicină 
etc.) 

Este important de semnalat faptul că zona de studiu, care cuprinde o gamă largă 
de activităŃi este situată în acelaşi timp între alte două zone cu activităŃi având un 
profil bine definit (Figura nr. 1). Astfel, la est de zona "CetăŃii" se află un areal cu 
un profil administrativ puternic conturat care continuă şi pe latura de nord-est 
(zona Primăriei şi a PieŃei Centrale), iar la vest un areal cu profil predominant 
comercial şi de alimentaŃie publică pe str. Transilvaniei.  

În zonele rezidenŃiale din exteriorul cetăŃii, dar aflate în zona de studiu, prezenŃa 
activităŃilor economice / servicii este sporadică şi se manifestă în general sub 
forma unor cabinete medicale, notariale, de avocatură etc. sau mici puncte 
comerciale de interes micro-zonal, de imediată vecinătate. O prezenŃă mai 
importantă a unor activităŃi cu caracter administrativ, educaŃional, de sănătate 
este prezentă pe latura de  est de-a lungul bulevardelor Decebal şi Octavian 
Goga. 
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Figura nr. 1: Schema de relaŃionare şi poziŃionare a CetăŃii Alba Carolina în raport 
cu ariile funcŃionale aflate la est şi la vest de oraş 

 

1.12.1.2. Localizarea şi gruparea activităŃilor1 

În interiorul cetăŃii se înregistrează o concentrare importantă de activităŃi de o 
relativ mare diversitate, în special din domeniile: educaŃie, sănătate, sport cultură 
– istorie – patrimoniu, petrecerea timpului liber, turism.  

ActivităŃile cu caracter cultural, educativ, sănătate se grupează în jumătatea de 
nord din interiorul "CetăŃii".   

Axul pietonal – str. Mihai Viteazul – care leagă Poarta III de Poarta IV grupează 
activităŃi de interes turistic,  comerciale şi de alimentaŃie publică şi asigură accesul 
la o serie de alte servicii precum culte sau administrative. Trebuie subliniat faptul 
că o serie de imobile situate de-a lungul axului se află în procese de conversie 
funcŃională şi în diferite stadii de reabilitare (Palatul Princiar, clădirea Ierihon, 
fostul Comisariat Militar, Palatul Pionierilor etc.).  

PiaŃa "CetăŃii" (fostul Parc Custozza) oferă spaŃiu pentru organizarea unor 
evenimente sezonierei şi temporare cu caracter cultural / comercial: târguri, 
festivaluri, concerte. SpaŃii pentru astfel de evenimente sunt create şi în alveolele 
din şanŃurile interioare ale "CetăŃii". 

Zona de sud a "CetăŃii" grupează în general activităŃi de interes turistic: 
alimentaŃie publică, comerŃ, echitaŃie. 

În ceea ce priveşte diversitatea produselor oferite de  comerŃul din zona de studiu 
se remarcă orientarea preponderentă către mărcile şi produsele  locale (bunuri şi 
mărfuri care provin în cea mai mare parte din JudeŃul Alba). Fac excepŃie doar 
câteva unităŃi de comerŃ alimentar (cafenele, restaurante) unde se produc şi 
comercializează şi mâncăruri şi băuturi internaŃionale populare (ca de exemplu 
pizza sau cappuccino). Oferta comerŃului alimentar este încă destul de limitată 
atât în ceea ce priveşte serviciile, gama de produse şi preŃurile, partea cea mai 
puŃin prezentă fiind în principal “gama de mijloc”, diversă şi accesibilă dar de  
bună calitate. 
                                                        
1 DistribuŃia activităŃilor economice poate fi urmărită în planşa nr. 1.12.1. Activităi economice şi 
servicii publice. 
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Foto nr. 1: Amenajări pentru alimentaŃie publică pe latura de Nord a şanŃurilor 
"CetăŃii" (zona RYMA)2  

  

Foto nr. 2: Amenajări pentru alimentaŃie publică pe latura de Sud a şanŃurilor 
"CetăŃii" (aleea Sf. Eugeniu)  

Două tipuri de comerŃ care actualmente lipsesc în zona CetăŃii sunt magazinele 
mici (de tip boutique) pentru produse locale cu caracter de lux, fabricate în 
Municipiul Alba Iulia, în zona AIDA3 sau în JudeŃul Alba, cunoscute şi apreciate  la 
nivel naŃional  şi unele chiar internaŃional, aşa cum sunt de exemplu porŃelanurile 
de la Apulum, ceramica, unele produse de pielărie şi marochinărie, covoare, 
mobilier de mici dimensiuni, vinuri, dulceŃuri, etc.  

De asemenea, deşi au fost deja alocate unele spaŃii pentru ateliere de creaŃie 
(artişti şi meşteri populari), încă nu au demarat activităŃi de “producere la vedere” 
                                                        
2 Imagini foto: G. Pascariu, august 2013. 
3 AIDA: AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Alba Iulia, http://www.albaiulia-aida.ro/. A se 
vedea Anexa nr. 4. 
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şi vânzare ale unor produse şi mărfuri tradiŃionale (cum ar de exemplu brutării, 
patiserii, Ńesături, broderii şi bijuterii populare, mici icoane pe sticlă sau lemn, 
împletituri de nuiele, ceramică-olărit, etc.) care pot constitui o atracŃie deosebită 
pentru atât pentru turişti cât şi pentru localnici. Cu toate acestea, în cadrul 
târgurilor populare organizate în spaŃiul CetăŃii, producerea şi comercializarea de 
mărfuri şi obiecte artizanale este căutată, apreciată şi are succes.   

 

Foto nr. 3: Evenimente cu caracter temporar în PiaŃa CetăŃii ("Târgul meşterilor 
populari" – august 2013) 

 

Foto nr. 4: Amenajări pentru sport: terenuri de tenis pe latura de est a "CetăŃii" 

Deşi au un caracter aparte faŃă de specificul predominant al zonei, activităŃile 
sportive din zona de studiu (pe laturile de nord şi este), administrate şi exploatate 
economic de agenŃi privaŃi (un club sportiv şi o societate comercială) au darul de a 
atrage o categorie de utilizatori altfel mai puŃin interesaŃi de caracterul istoric şi 
arhitectural de patrimoniu al CetăŃii.   
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Ca o constatare generală privind activităŃile economice din zona de studiu se 
poate spune că municipiul urmăreşte dezvoltarea acesteia prin asocierea şi 
colaborarea cu sectorul privat şi prin păstrarea unui caracter reprezentativ şi 
unitar-controlat al comerŃului şi calităŃii acestuia4. Se poate constate de asemenea 
o intensificare a acŃiunilor administraŃiei locale de revitalizare a activităŃilor în 
"Cetate", anul 2013 fiind prolific sub aspectul contractelor de închiriere şi asociere 
încheiate cu sectorul privat. 

 

Figura nr. 2: Amplasamente comerŃ ambulant tip I in trăsuri de epocă conf. Anexei 
nr. 1 la HCL 89 / 2013.  

 

Foto nr. 5: Tonetă tip trăsură pentru comerŃ ambulant amplasată pe str. Mihai 
Viteazul (august 2013) 

 
                                                        
4 Se remarcă în acest sens adoptarea hotărării CL nr. 89 / 2013 privind desfasurarea activităŃilor 
comerciale de tip "COMERT STRADAL" în "CETATEA ALBA CAROLINA – ZONA INTERIOARA A 
FORTIFICATIEI"  delimitată de conturul exterior al bastioanelor ăi curtinelor şi a stabilirii unui 
număr de 13 amplasamente pentru comerŃ ambulant şi a unor modele de tonete, elemente de 
signalectică şi alete tipuri de reglementări (Anexele 1-5 la HCL). 
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Foto nr. 6: Tonete şi comerŃ ambulant pe str. Mihai Viteazul (august 2013) 

 

În ceea ce priveşte activităŃile economice din vecinătatea zonei  de studiu şi a 
Municipiului acestea includ industria prelucrătoare (lemn, confecŃii, încălŃăminte, 
pielărie  porŃelan, ceramică, accesorii pentru confecŃii) industrie agro-alimentară, 
materiale de construcŃii, textile.  

Deşi JudeŃul Alba are suprafeŃe agricole mai reduse ca pondere (52,6%),în zona 
AIDA sunt localizate ferme agro-turistice cu activităŃi şi produse eco-biologice. 

Unele activităŃi economice specifice turismului (HORECA5) sunt incluse în 
capitolul următor (1.12.2.)  

 

1.12.1.3. AgenŃi economici în "Cetate" 

ActivităŃile cu caracter comercial sunt susŃinute de un număr de peste 20 de 
agenŃi economici care au contracte de închiriere sau asociere în participaŃiune cu 
Primăria municipiului (a se vedea Anexele 1, 2 şi 3). Conform datelor furnizate 
Primărie, în "Cetate" activează (la nivelul lunii august 2013) 21 de agenŃi 
economici activi, dintre care 14 de societăŃi comerciale, 3 întreprinderi individuale, 
2 persoane fizice autorizate şi 2 structuri asociative. Acestea îşi desfăşoară 
activităŃile atât în interiorul "CetăŃii" cât şi în spaŃiile din şanŃuri, bastioane şi 
ravelinuri sau în imediata vecinătatea a zidurilor cetăŃii, toate elemente 
componente ale zonei de studiu.  

Contractele de asociere / închiriere dintre municipalitate şi agenŃii economici au 
debutat în 2006, atunci când lucrările de recuperare şi restaurare ale zonei au 
permis acest lucru, adică la 12 ani de la demararea proiectului lucrărilor la nucleul 
istoric al oraşului  Alba Iulia (1994) şi la 6 ani de la începerea efectivă a lucrărilor 
de renovare a cetăŃii. De asemenea se poate constata numărul  semnificativ de 
                                                        
5 HORECA:  hoteluri, restaurante, catering. 
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contracte pentru comerŃul sezonier încheiate în 2013 (17 contracte din totalul de 
31 cuprinse în anexe), ceea ce indică atât creşterea cererii pentru acest tip de 
servicii, a numărului de evenimente şi necesitatea de acompaniere a acestora în 
special în sezonul estival, cât şi a numărul de turişti / vizitatori / utilizatori. Cele 12 
tonete mobile (pentru mic comerŃ alimentar şi nealimentar –  în general suveniruri 
şi artizanat) au fost un experiment al verii 2013. Tonetele sunt standardizate, şi 
având toate aspectul unor căruŃe de epocă încearcă sugerarea / recrearea 
atmosferei istorice, în acord cu celelalte lucrări din spaŃiul public al CetăŃii. 

Majoritatea contractelor de închiriere indică o pondere mare (cca. 50%) a 
activităŃilor comerciale de tip alimentar şi nealimentar. ActivităŃile cu specific 
turistic şi cultural vizează cca. 25% din contracte. 

Un număr de 7 societăŃi comerciale şi 2 asociaŃii au contracte de asociere în 
participaŃiune pe durate de 45 de ani (cu excepŃia SC Glow srl care are contract 
pe o durată de 25 de ani)6. Contractele de închiriere vizează suprafeŃe relativ mici 
şi durate cuprinse între 6 luni şi 4 ani (cu posibilitatea prelungirii). 

 

1.12.1.4. Probleme, disfuncŃionalităŃi 

Pot fi constatate următoarele: 

- alăturarea inadecvată a unor funcŃiuni precum: 

• cele de agrement cu educaŃie cultură (amplasarea zonei de 
"wellness" în vecinătatea bibliotecii Batthyaneum şi a Institutului 
Teologic Romano-Catolic,  

• prezenŃa regimentului militar Apulum – Batalionul de Geniu în 
vecinătatea unor spaŃii de educaŃie sau de interes turistic – 
universitate, PiaŃa CetăŃii, hotel şi restaurant Medieval etc.) 

• prezenŃa secŃiilor spitaliceşti (psihiatrie, boli infecŃioase) în 
vecinătatea unor spaŃii de educaŃie, recreere sau rezidenŃiale (pe bd. 
Decebal sau pe str. Patriarh Miron Cristea) 

- dispunerea relativ aleatoare a activităŃilor comerciale în şanŃurile "CetăŃii", 
ilustrând lipsa unui concept general de organizare 

- lipsa "verigilor" de legătură dintre zona cu caracter administrativ de pe bd. 
Ferdinand (P-Ńa Alessandria) – centrul "CetăŃii" şi traseul pietonal comercial de pe 
bd. Transilvaniei prin Parcul Unirii (zona de vest se află în proces de remodelare, 
reconstrucŃie) 

- lipsa unor activităŃi complementare de tip diurn / nocturn, care să asigure o 
durată mai mare de utilizare zilnică a spaŃiului "CetăŃii" cu condiŃia de a nu genera 
situaŃii conflictuale în raport cu vecinătăŃile rezidenŃiale 

- lipsa unor activităŃi comerciale cu caracter special care să sporească interesul 
vizitatorilor: magazine de tip "boutique", pentru comercializarea unor produse de 
lux sau cu caracter cultural-artistic, tradiŃionale etc. 

- numărul redus de infrastructuri pentru turism (cazare, alimentaŃie publică, loisir 
etc.). 
                                                        
6 A se vedea în acest sens şi cap. 1.10 Proprietatea asupra imobilelor. 
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Foto nr. 7: Vecinătate universitate (Palatul Apor), unitate militară 

 

Foto nr. 8: Accesul principal al Batalionului 136 Apulum în vecinătatea UniversităŃii 
"1 Decembrie" şi a PieŃei CetăŃii 
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1.12.2. Turismul 

În municipiul Alba Iulia ca şi în zona de studiu, potenŃialul turistic este important şi 
constituie un capital în creştere, oferind tot mai multe posibilităŃi. PotenŃialul turistic 
este compus din valorile de patrimoniu material cu caracter cultural şi istoric, din 
infrastructurile turistice şi alte elemente de patrimoniu imaterial. 

• Patrimoniul cultural – istoric de interes turistic cuprinde elemente construite şi 
amenajări precum şi obiecte de patrimoniu.  

• Infrastructurile turistice cuprind unităŃii de cazarea (hoteluri, hosteluri, pensiuni 
etc.), unităŃi de alimentaŃie publică, comerciale şi de loisir. 

• Patrimoniul imaterial de interes turistic  se compune din evenimente cu 
caracter cultural – recreativ organizate periodic, ocazional, sezonier. 

Diferitele categorii de resurse turistice constituie potenŃialul turistic al zonei şi 
determină dezvoltarea unor diferite forme de turism precum: turismul cultural, 
turismul de afaceri, turismul ştiinŃific, turismul ecumenic, turismul sportiv, turismul 
itinerant, turismul de sfârşit de săptămână. 

În conformitate cu Planul de marketing elaborat în 20097, cererea turistică 
manifestă în perioada recentă un interes tot mai mare pentru produsele turistice 
cu temă, inspirate din evenimente istorice, din viaŃa cultural-artistică, fenomene 
naturale, etnografie şi folclor, etc., aceste produse constituind o modalitate de 
diversificare a ofertei turistice şi de punere în valoare a unor locuri sau obiective 
capabile să atragă crească oferta turistică şi să stimuleze cererea. Reconstituirea 
unor momente istorice, recuperare unor locuri cu încărcătură istorică reprezintă 
cele mai noi forme ale ofertei turistice.  

Trebuie subliniat  faptul că municipiul Alba Iulia şi Cetatea Alba Carolina pot 
constitui un nucleu de interes turistic la scară judeŃeană sau micro-regională  şi 
punct de plecare sau interconectare pentru trasee turistice spre zonele montane 
sau localităŃile rurale din împrejurimi unde se practică forme de agro-turism8. 

Dezvoltarea turismului în municipiu şi valorificarea optimă a ansamblului istoric al 
"CetăŃii" se pot realiza numai în măsura în care se va reuşi integrarea acestora în 
contextul mai larg al teritoriului judeŃean sau inter-judeŃean, având în vedere 
poziŃia extrem de favorabilă a acestora pe axele de comunicaŃie - municipiul se 
află situat pe un culoar ce leagă coridorul paneuropean nr. IV de autostrada 
"Transilvania" - şi în raport cu alte valori ale patrimoniului natural şi construit.  

Astfel doar judeŃul Alba cuprinde peste 650 de monumente istorice9 (din care cca. 
100 se află în municipiu, iar marea majoritate a acestora, peste 80, în zona de 
                                                        
7 Marina Lucian (coord.) Milea Vlad, Muntean Andreea – 2011, Studii de sociologie urbană – 
Centrul de Cercetări Sociologice Alba Iulia, Ed. Eternitas, Alba Iulia. 
8 Această abordare este recomandată şi în studiul elaborat de IHS România în 2003 – 
"Dezvoltarea integrată de sit şi Plan de Management pentru zona CetăŃii Alba Iulia. Se afirmă 
astfel în introducerea lucrării: "Este foarte important ca ansamblul zona CetăŃii Alba Iulia să nu fie 
abordat izolat, ci în contextul strategiilor de dezvoltare locală şi acŃiunilor care urmăresc 
dezvoltarea zonelor adiacente. Este de asemenea important ca implicaŃiile practice în domeniul 
politicilor de protecŃie a patrimoniului, derivate din iniŃiativele privitoare la dezvoltarea zonei 
CetăŃii Alba Iulia să fie considerate în contextul mai larg al strategiei naŃionale privitoare la 
patrimoniul cultural." 
9 Conf. LMI 2010, Ministerul Culturii. 
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studiu), dar în vecinătatea sa se află judeŃe precum Cluj, Mureş, Sibiu, care au 
fiecare peste 1000 de MI. Sub aspectul patrimoniului natural, municipiul se află în 
vecinătatea unor mari arii protejate precum Parcurile naturale "MunŃii Apuseni", 
Grădiştea Muncelului-Cioclovina, Lunca Mureşului, Geoparcul Dinozaurilor – łara 
HaŃegului, sau Parcuri naŃionale precum Defileul Jiului şi numeroase alte arii 
protejate cuprinse în reŃeaua "Natura 2000". 

 

Figura nr. 3: PoziŃionarea municipiului Alba Iulia în sistemul de arii naturale 
protejate din România10 

 

Figura nr. 4: PoziŃionarea municipiului Alba Iulia în raport cu ariile construite 
protejate de interes naŃional din România (conf. legii 5 /2000)11 
                                                        
10 Pascariu, G., Manea, S., 2003, Studiu de accesibilitate pentru Municipiul Alba Iulia, în cadrul 
lucrării "Dezvoltarea integrată de sit şi Plan de Management pentru zona CetăŃii Alba Iulia", 
elaborator IHS România. 
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1.12.2.1.  Obiective turistice în "Cetate"12 

Principala zonă istorică a oraşului este Cetatea Alba Carolina. FortăreaŃa în stil 
Vauban cu şapte bastioane în formă de stea a fost construită în perioada 1716-
1735, după un plan al arhitectului italian Giovanni Morando Visconti, fiind cea mai 
impresionantă de acest tip din sud-estul Europei, în special datorită porŃilor 
triumfale (în special PorŃile I - IV) ce asigurau accesul.  

Dezvoltarea turismului cultural este legată de existenŃa cetăŃii bastionare de tip 
Vauban, aflată într-o stare bună de conservare şi într-un proces constant de 
reabilitare şi a monumentelor istorice amplasate în zona "cetăŃii".  

Principalele obiective turistice situate în interiorul fortificaŃiei pot fi clasificate drept: 

obiective turistice de interes 
cultural – istoric (muzee, 
biblioteci, monumente de for 
public, locuri istorice) 

Muzeul şi Sala Unirii cu Grupul Statuar al Corifeilor 
Unirii 

Palatul Apor 

Palatul Principilor  

Biblioteca Batthyaneum,  

Traseul Celor Trei FortificaŃii incluzând Poarta Castrului 
Roman 

Obeliscul ridicat în memoria lui Horea Cloşca şi Crişan 

Statuia Ecvestră a Voievodului Mihai Viteazul,  

Monumentul închinat memoriei lui Avram Iancu,  

Busturile Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria13 

Monumentul Custozza  

Monumentul Losenau 

Celula lui Horea, Cloşca şi Crişan, situată în ansamblul 
arhitectural al porŃii a 3-a "CetăŃii" 

Zidurile, şanŃurile şi diferitele fortificaŃii ale "CetăŃii" 

obiective turistice cu caracter 
ecumenic  

Catedrala Reîntregirii 

Catedrala Romano Catolică14 

Biserica de lemn a primei Mitropolii Ortodoxe a 
Ardealului ctitorită de voievodul Mihai Viteazul,  

obiective cu caracter sportiv 
şi de agrement 

Complexul sportiv şi de recreere Wellness Club łălnar 
din zona Bastionului Sf. Carol 

Terenurile de sport din zona Ravelinului "Sf. Capistrano 

Promenada amenajată în şanŃurile "CetăŃii" 

 

                                                                                                                                    
11 Ibid. 
12 A se vedea şi Planşa 1.12.1 – Obiective de interes turistic. 
13 Busturile celor doi monarhi încoronaŃi în 1922 în Catedrala Reîntregirii sunt amplasate în 
prezent în afara acesteia, la intrarea în complexul ecumenic. 
14 Catedrala romano-catolică Sf. Mihail este o remarcabilă operă de arhitectură religioasă în stil 
romanic târziu, cel mai valoros monument de arhitectură din Transilvania, de aceeaşi vârsta cu 
celebra Catedrala Notre Dame, Catedrala Sf. Mihail a fost construită în perioada 1247-1291, 
dezvoltând o bazilică construită în sec. IX şi distrusă parŃial de tătari în anul 1241.  
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Printre obiectivele de interes cultural-istoric aflate în interiorul clădirilor mai sus 
menŃionate pot fi amintite: 

- mormintele din interiorul Catedralei Romano-Catolice ale voievodului 
Ioan de Hunedoara (guvernator al Transilvaniei între 1441-1456 şi 
Regent al Ungariei între 1446-1452) şi episcopului Aron Marton (în cripta 
catedralei)  

- valoroasele lucrări aflate în Biblioteca Batthyaneum (astăzi parte a 
Bibliotecii NaŃionale a României - Filiala Batthyaneum), înfiinŃată în 1798; 
în bibliotecă se păstrează  50.000 de cărŃi 19.000 de documente, 1.230 
manuscrise şi aproape 600 incunabule. Între cele mai vechi lucrări din 
colecŃie se numără şi "De sacramentis" de Nicolaus Olahus (Viena, 
1561), "Palia de la Orăştie" (Orăştie, 1582), pagini din "Codex Aureus"15. 

 

Foto nr. 9: Perspectivă asupra "CetăŃii" şi celor două catedrale, dinspre nord-
vest 

 

Foto nr. 10:  SpaŃiu de promenadă amenajat în şanŃurile "CetăŃii" 

                                                        
15 Vechi manuscris latin realizat din porunca împăratului Carol cel Mare (742-814). 
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1.12.2.2. Alte obiective turistice la nivel de zonă / municipiu 

În vecinătatea "CetăŃii" se mai află o serie de alte obiective de interes turistic cu 
caracter istoric (ansamblurile istorice din zona bulevardelor Decebal şi 
Ferdinand), ecumenic (mănăstirea franciscană "Sf. Iosif", sinagoga etc.) sau de 
recreere (parcuri, piscine etc.). 

Din vara 2013 este deschis publicului Parcul Dendrologic din pădurea de pe 
dealul Mamut, într-un traseu de 40 -  50 de minute, care porneşte de la Catedrala 
Ortodoxă.  

Tot în pădurea de pe dealul Mamut, a fost amenajat un "parc de aventură". Pe o 
suprafaŃă de aproximativ două hectare au fost amplasate diverse echipamente-
obstacole, care permit practicarea unor sporturi extreme. Se pot face căŃărări pe 
panou, coborâri cu tiroliana, deplasări de la un copac la altul prin tuneluri de 
scânduri suspendate. Proiectul este realizat de  AsociaŃia Centrul Dynamis, care 
aparŃine Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Parcul de aventură a fost amenajat 
în imediata apropiere a rezervaŃiei dendrologice şi a zonei de recreere cuprinse 
într-un proiect al administraŃiei locale din Alba Iulia.  Traseele sunt concepute pe 
grade de diferite dificultate care pot fi practicate în funcŃie de categoria de vârstă, 
respectiv de copii de până la şapte ani, de copii  cu vârste între 7 şi 14 ani şi de 
adulŃi. Prin activităŃile desfăşurate în acest parc  nu se doreşte doar un simplu 
prilej de recreere, ci şi o ocazie prin care să se dezvolte personalitatea copiilor şi 
a adulŃilor. La activităŃile desfăşurate în parcul de aventură se estimează ca vor 
participa sute de beneficiari ai Centrului Dynamis în afara altor vizitatori. Copii 
provin în special de la centrele de plasament din Alba Iulia. 

La Hotelul Parc, Ştrandul łălnar, Ştrandul Schit şi Bazinul Olimpic (deocamdată 
închis pentru modernizare) se poate practica înotul. În oraş au fost deschise în 
ultimii ani şi o serie de centre de întreŃinere şi practicare a exerciŃiilor de fitness. 

Bulevardul Transilvaniei – la vest de "Cetate" - a devenit în ultimii ani principala 
arteră comercială şi de promenadă din municipiul Alba Iulia, fiind foarte animat pe 
timpul verii datorită numeroaselor terase, restaurante şi cafenele. În vecinătatea 
"CetăŃii" tot pe latura vestică, se află Parcul Unirii, loc de promenadă şi relaxare, 
precum şi Casa de Cultură a Sindicatelor. 

O altă zonă comercială apropiată se află la nord-est de fortificaŃie la intersecŃia bd.  
Ferdinand cu Calea MoŃilor. 
 

1.12.2.3. Vizitatorii 

Cetatea Alba Iulia este zona din oraş care atrage cel mai mare număr de vizitatori 
- turişti şi localnici datorită istoriei, valorilor de patrimoniu şi farmecului său (istoric, 
cultural, arhitectural), dar şi pentru că până în urmă cu două decenii Cetatea Alba 
Carolina avea funcŃiune specială de unitate militară (încă prezentă în zona de 
studiu) şi reprezenta pentru locuitorii municipiului un fel de "Oraş interzis".  

InvestiŃiile din ultimii ani au determinat o afluenŃă mai importantă de turişti în Alba 
Iulia. Deocamdată însă se poate aprecia pe baza discuŃiilor cu agenŃii de turism şi 
furnizori de servicii turistice că vizitatorii sunt în general genul de turişti în tranzit 
care vin cu autocarul sau maşina personală pentru câteva ore, timp în care 
vizitează "Cetatea". 



 

 

17 

În procesul de reabilitare a CetăŃii, pe parcursul anilor, s-a urmărit ca turismul 
cultural (predominant în zona de studiu) să fie atent ghidat pentru a echilibra 
beneficiile economice cu presiunea exercitată asupra infrastructurii, a 
patrimoniului construit şi natural   şi a păstrării funcŃiunilor şi caracterului istoric al 
"CetăŃii", perla municipiului Alba Iulia.  

Proiectul amplu de restaurare a cetăŃii a avut ca efect şi creşterea numărului de 
turişti (din localitate, din judeŃ şi din afara acestuia, inclusiv din străinătate) aşa 
cum reiese şi din datele furnizate de Muzeul Unirii privind numărul de vizitatori ai 
acestei instituŃii.  

Pentru analiză au fost considerate ca referinŃă informaŃiile furnizate de Muzeul 
Unirii deoarece acestea au fost  singurele date la zi, disponibile şi certificate, 
conducerea Muzeului cuantificând numărul de vizitatori în baza numărului biletelor 
oferite la intrarea în instituŃie atât vizitatorilor plătitori cât şi celor exceptaŃi, precum 
şi în zilele de gratuităŃi, pentru a avea o înregistrare generală corectă  şi o 
evidenŃă măsurabilă. Astfel, o creştere semnificativă a numărului de vizitatori (cu 
aproape 100.00 de persoane) atât pentru Sala Unirii, cât şi pentru Clădirea 
Babilon care adăposteşte expoziŃia permanentă de istorie şi arheologie, s-a 
înregistrat în anul 2012. În cursul anului 201316,) au fost înregistrate 36.890 de 
persoane care au vizitat Sala Unirii şi 34.704 care au vizitat Clădirea Babilon. Din 
1 ianuarie 2013 Sala Unirii se vizitează gratis, acesta fiind unul dintre motivele 
pentru care se estimează că numărul de vizitatori a crescut atât de mult în acest 
an, pe lângă posibilitatea de a combina mai multe trasee  şi de a participa la mai 
multe evenimente care se desfăşoară concomitent în "Cetate". 

Considerând că nu toŃi cei care vizitează cele două instituŃii muzeale sunt 
persoane unice, va fi utilizată valoarea cea mai mare a numărului de vizitatori 
înregistraŃi la oricare dintre evenimente pentru a calcula valorile medii lunare. 
Astfel, pentru anul 2012, numărul mediu lunar de vizitatori a fost de 3.075 de 
persoane, cu o valoare mai mare în lunile aprilie – octombrie (valoarea medie a 
fost de 3.385 de persoane în aceste luni) şi mai mică în lunile noiembrie – martie 
(valoarea medie a fost de 959 de persoane / lună în această perioadă). Un 
moment special în care se înregistrează valori mari ale vizitatorilor este ziua de 1 
Decembrie, când în Alba Iulia se sărbătoreşte Marea Unire din 1918 şi când  
valoarea înregistrată a vizitatorilor este  cea mai mare. Numărul vizitatorilor Sălii 
Unirii din data de 1 Decembrie a crescut constant în ultimii 4 ani, de la 4000 de 
persoane în 2009 la 5400 în 2012.  

O caracteristică a vizitatorilor CetăŃii Alba Iulia este preferinŃa  acestora pentru 
zilele de weekend. Astfel, din declaraŃiile celor intervievaŃi, cei mai mulŃi turişti sunt 
în zilele de sâmbătă şi duminică şi mai ales vara (sezonul estival / vacanŃa de 
vară). 

O altă constatare este că actualmente avem de-a face cu un turism sezonier în 
Cetatea Alba Iulia, fapt ce afectează activitatea agenŃilor economici din domeniul 
turistic (hoteluri, pensiuni, restaurante, cafenele, comerŃ ambulant, etc.). Această 
orientare ar putea să se schimbe prin creşterea numărului de evenimente, 
permanentizarea unor activităŃi şi localizarea unor noi funcŃiuni (ca de exemplu 
locuire, cămine pentru studenŃi, ateliere –şcoală, etc.) în Cetate, precum şi 
includerea vizitării cetăŃii în unele circuite turistice, inclusiv regionale.  
                                                        
16 Date comunicate de muzeu la finele lunii august 2013. 
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Fig. nr. 5. EvoluŃia numărului de vizitatori ai Muzeului Unirii (2007 - 2013) 

Sursa: Muzeul Unirii Alba Iulia, prelucrări 2013 
Notă: datele pentru anul 2013 sunt până la luna august inclusiv 
 

 

Foto nr. 11: Vizitatori în zona de acces a PorŃii nr. III a "CetăŃii" 
 

1.12.2.4. Traseele turistice şi evenimente în cetate 

Cetatea Alba Carolina a fost împărŃită în cinci trasee turistice şi istorice17. În cadrul 
acestor trasee au fost incluse atât elementele defensive ale cetăŃii de tip Vauban 
cât şi clădirile cu valoare istorică din interiorul acestora:   

                                                        
17 IniŃiativă a SC Grup Corint S.A. în cadrul proiectului "Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia , 
Fortificatia de tip Vauban - căi de acces, iluminat exterior şi mobilier urban - zona interioară  
judeŃul Alba, localitatea Alba Iulia, Zona Interioara Cetate tip VAUBAN, A.C.nr.222/2010", finanŃat 
din Programului OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. 
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• Traseul celor Trei FortificaŃii (figura nr. 6):  
http://www.hotel-medieval.ro/traseul_celor_trei_fortificatii.php 

• Traseul Eroii Neamului Românesc:  
http://www.hotel-medieval.ro/traseul_eroii_neamului_romanesc.php 

• Traseul PorŃilor (figura nr. 7):  
http://www.hotel-medieval.ro/traseul_portilor.php 

• Traseul Estic (figura nr. 8):  
http://www.hotel-medieval.ro/traseul_de_sud.php 

• Traseul nordic (figura nr. 8):  
http://www.hotel-medieval.ro/traseul_de_nord.php 

Principalul traseu pietonal al "CetăŃii" (cca. 500m) este str. Mihai Viteazul între 
Poarta a III-a şi a IV-a, care grupează cele mai importante obiective, servicii şi 
amenajări (foto 12).  

Vizitatorii pot beneficia pe durata sezonului estival de biciclete cu care pot 
parcurge unele trasee mai lungi din "Cetate" (lungimea totală a şanŃurilor "CetăŃii" 
depăşeşte 3km). Lângă statuia lui Mihai Viteazul se găsesc de închiriat biciclete 
cu 2, 3 şi 4 locuri.  

 

Foto nr. 12: Principala axă pietonală din "Cetate", str. Mihai Viteazul pe tronsonul  
care leagă Poarta III de poarta IV 

Evenimentele care au loc la Hotel Medieval şi care fac trimitere la perioada 
militară austro-ungară  sunt următoarele: 

• Schimbarea Gărzii (zilnic) 

• Spectacol Medieval (săptămânal) 

• Spectacol Artilerie - salve de tun (săptămânal) 

Un alt tip de evenimente, tot istorice, se desfăşoară sub coordonarea Muzeului 
Unirii. Acestea urmăresc reconstituirea istorică, "reenactment" pentru care muzeul 
are ambiŃia de a aduce în spaŃiul public istoria prin punerea în scenă a unor 
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secvenŃe de istorie în diferite momente importante ale sale, între care perioada 
regelui Decebal şi a lui Avram Iancu, au fost organizate în vara anului 2013. Se 
încearcă o cât mai fidelă redare a costumelor18, iar actorii sunt muzeografi, dar şi 
voluntari de diferite vârste (cel mai mic are 4 ani). Trupa de războinici daci a fost 
înfiinŃată prin proiectul "Ținutele Istoriei III". Prin acelaşi proiect, a fost înfiinŃată în 
2012 "Legiunea a XIII-a Gemina", iar în 2011 au apărut "Personajele Istorice", 
vizibile în special la Noaptea Muzeelor. Numărul total al voluntarilor care îmbracă 
costumele personajelor depăşeşte 50. 

 

Foto nr. 13: Turişti urmărind spectacolul de artiliere în zona bastionului Sf. Eugen 

Proiectul "łinutele Istoriei" va continua cel mai probabil şi în 2014 şi ar putea 
urmări mai multe direcŃii: dotarea trupelor cu armament de epocă şi logistică, 
reconstituirea personajelor istorice ale RevoluŃiei de la 1848, sau pe Horea, 
Cloşca și Crişan, eroii Răscoalei de la 1784-1785. 

Cel de-al treilea tip de evenimente sunt târgurile populare şi  meşteşugăreşti, şi 
festivalurile folclorice şi muzicale. 

Anual în luna aprilie sunt organizate Zilele CetăŃii. Muzeul Unirii participă în fiecare 
an la programele Noaptea Muzeelor şi Şcoala Altfel şi organizează  tabere şi 
ateliere de creaŃie. 

În Sala Unirii a Muzeului şi în PiaŃa CetăŃii sunt organizate evenimente culturale, 
expoziŃii, festivaluri naŃionale şi internaŃionale de muzică, teatru şi dans, recitaluri, 
conferinŃe, simpozioane, gale, etc. Agenda programelor şi evenimentele sunt 
postate pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia http://www.apulum.ro/ şi a 
Muzeului Unirii http://mnuai.ro/muzeu/ 

La Poarta a III-a a CetăŃii se desfăşoară periodic “Simfonia Focului”, spectacol 
pirotehnic de artificii.  

În fine, Cetatea este gazda şi pentru evenimente şi activităŃi sportive ( de ex: 
turnee de şah, tenis),  parade, proiecŃii şi concerte în aer liber.  

                                                        
18 Pentru perioada dacică au fost  folosite imagini de pe Columna lui Traian pentru redarea cu 
acurateŃe a  costumelor. 
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Durata traseului: cca. 60 minute. Traseul include vizitarea unor obiective istorice 
şi culturale precum şi momente puse în scenă de Schimbare a Gărzii şi un 
Spectacol de Artiliere. 
 

Figura nr. 6: Traseul "Celor Trei 
FortificaŃii" (prelucrare după pliant 
realizat de Grup Corint S.A.) 
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Foto nr. 14: Moment din "Schimbarea gărzii" pe Traseul Sudic 

 

 
Foto nr. 15: Acces în zona Grajdurilor cavaleriei pe Traseul Sudic 
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Durata traseului este de cca. 80 minute şi în afara celor 7 PorŃi include alte 17 
obiective: Palatul Episcopal, Catedrala Romano-Catolică, Complexul 
Arhiepiscopiei Ortodoxe cu Catedrala Încoronării, statuia lui Mihai Viteazul, Palatul 
Princiar, Muzeul Unirii, Sala Unirii, Palatul Apor, Biblioteca Batthyaneum, 
Universitatea "1 Decembrie", Monumentele Custozza şi Losenau, clădirea 
Ierihon, Poarta Monetăriei, hotel Medieval, Comisariatul şi Obeliscul Horea, 
Cloşca şi Crişan. 
 

Figura nr. 7: Traseul "PorŃilor" 
(prelucrare după pliant realizat de 
Grup Corint S.A.) 
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Figura nr. 8: Traseele Nord şi Sud (prelucrare după pliant realizat de Grup 
Corint S.A.) 

Duratele de vizitare ale celor 2 trasee sunt estimate la câte cca. 50 minute şi 
cuprind în general elemente ale fortificaŃiei (bastioane, raveline, curtine, 
contragărzi, tuneluri etc.) precum şi o serie de amenajări recente ale şanŃurilor şi 
alveolelor acestora unde se pot organiza şi diferite manifestaŃii / evenimente. De-a 
lungul celor 2 trasee se află şi o serie de spaŃii de alimentaŃie publică, dezvoltarea 
acestora fiind în curs. 
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Foto nr. 16: Amenajări pe Traseul Sudic 

   

 
 
 
 

Foto nr. 17: PiaŃeta şi statuia 
toboşarului pe Traseul Nordic 

Foto nr. 18: SpaŃii interioare din 
fortificaŃiile cetăŃii 
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1.12.2.5. Infrastructura pentru turism şi oferta de cazare 

Pentru cei care vor să stea mai multe zile la Alba Iulia, ofertele au început să se 
diversifice, necesitând cu toate acestea o structură mai complexă de cazare decât 
cea actuală. 

Site-urile de specialitate furnizează oferte cu pensiunile şi hotelurile din Alba Iulia, 
unele situate la câteva minute de "Cetate" (Hotel Parc, Hotel Cetate), totuşi 
insuficiente şi la standarde care trebuie îmbunătăŃite. Singura infrastructură de 
cazare din interiorul "CetăŃii" este hotelul Medieval19 care oferă 28 de camere 
duble în regim de 4 stele precum mi spaŃii de conferinŃă şi alte facilităŃi. În 
vecinătatea PorŃii I se află şi o mică pensiune – "Flamingo" (pe str. Mihai Viteazul). 

În imediata vecinătate a "CetăŃii" se mai află unele hoteluri, pensiuni sau hosteluri. 
Pe o rază de 500-1000m. În limita a 1km se află şi o "poartă" a oraşului pentru 
transportul public de călători: gara şi autogara centrală (în sud-est). În aceeaşi 
rază se află în nord-nord-vest două dotări de interes sportiv: stadionul şi bazinul 
olimpic. 

În ceea ce priveşte infrastructura de cazare (a se vedea şi Figura nr. 9) se poate 
observa o prezenŃă diversificată a acestora pe o rază de cca. 1km în jurul 
centrului "CetăŃii". Au putut fi identificate: 6 hoteluri cu 2-4 stele, 8 pensiuni de 3 şi 
4 stele, 1 vilă, 2 hosteluri şi 2 hoteluri-apartament cu următoarele caracteristici: 

Tabel nr. 1: Structuri de primire în Alba Iulia în vecinătatea zonei de studiu 

structuri de 
cazare 

denumire localizare nr. camere 
/ locuri   

nr. stele alte dotări 

hoteluri 

Apulum 
Cetate 
Hermes 
Medieval 

Parc 
Transilvania 

Lalelelor 37 
Unirii 3 

Toporaşilor 20 
Militari 2 

Primăverii 4 
Iuliu Maniu 22 

9 / 18 
100 / 200 
17 / 40 loc 

28 / 56 
76 / 140 
82 / 164 

4 
2 
3 
4 

3 şi 4 
2 

- 
R, C 

R 
R, C 

R, C, P 
R 

pensiuni,  

Flamingo 
La Maison de Caroline 

MA 
Maylou 
Neptun 
Onel 
Terra 

Traiana 

M. Viteazul 6 
Primăverii 11 
Arieşului 51 
Lalelelor 18 
Iaşilor 97 

B. Catargiu 3 
bd. Republicii 58 

Arieşului 49A 

8 / 16 
13 / 26 
18 / 36 
8 / 16 
11 / 22 
5 / 10 
10 / 20 
14 / 28 

- 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 

R 
R 
R 
R 
R 
- 
R 
R 

vile Steaua Nordului bd. Republicii 5A 10 / 20 3 R 

hosteluri 
Fort 

Strong 
ŞanŃurile CetăŃii 

3 
1 Dec. 1918 / 29 

16 / 32 
4 / 12 

- 
- 

R, S 
- 

hoteluri-
apartament 

Carolina Apartments 
Stadium Residence 

N. Bălcescu 12 
V. Alecsandri 

851 

19 
1 / 6 

- 
- 

-  
- 

Sursa: http://www.booking.com/city/ro/alba-
iulia.ro.html?aid=318615;label=New_Romanian_Hotel-qFu8U4QkwfooP6aHxeopeQ 

Notă: R = restaurant; C = sală conferinŃă; P = piscină; S = facilităŃi sport 

                                                        
19 http://www.hotel-medieval.ro/index.php. 
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O poziŃie favorabilă o au hotelurile Cetate (aproape de accesul vestic şi cel mai 
mare practic din oraş, cu 200 de locuri de cazare), hotelul Parc (cu 140 de locuri 
de cazare în peste 70 de camere). Ambele oferă şi spaŃii pentru alimentaŃie 
publică, reuniuni, festivităŃi, conferinŃe, iar hotel Parc are şi piscină şi săli de 
fitness. Primul din păcate oferă un standard de calitate mediocru necesitând 
intervenŃii rapide de reabilitare şi modernizare, iar din discuŃiile avute la faŃa 
locului nu rezultă un interes al administraŃiei hotelului de a valorifica mai bine 
avantajul de localizare. 

Este de remarcat însă faptul că în ultimii ani oferta  de cazare a crescut, numărul 
de unităŃi de cazare dublându-se între 2007 şi 2011, iar numărul locurilor de 
cazare a crescut în acelaşi interval cu 15% (a se vedea Tabelul nr. 2). Cu toate 
acestea, conform statisticilor, anii 2007-2008 au fost ani mai favorabili, urmaŃi de 
un declin al numărului de vizitatori (explicabil pe fondul crizei economico-
financiare). Anul 2011 indică un reviriment care din afirmaŃiile agenŃilor de turism 
pare a fi continuat şi în 2012-2013. 

Tabel nr. 2: Indicatori statistici pentru turism la nivelul municipiului Alba Iulia 

 Indicatori statistici 2007 2008 2009 2010 2011 

1.  UnităŃi de cazare - (total) 
număr 

9.0 9.0 10.0 10.0 19.0 

2.  Locuri in unităŃi de 
cazare - (total) număr 

663.0 675.0 612.0 616.0 766.0 

3.  Total - locuri-zile 240916.0 246789.0 238569.0 218270.0 238276.0 
4.  Sosiri - total - număr 29968.0 28374.0 18256.0 17232.0 25064.0 
5.  Înnoptări - total - număr 67943.0 62808.0 40438.0 42156.0 59510.0 
Sursa datelor: INS, fişa localităŃii 

Serviciile de alimentaŃie publică au cunoscut de asemenea o dezvoltare rapidă 
atât în "Cetate" cât şi în jurul ei. Cea mai rapidă creştere a acestora poate fi 
observată pe Bd. Transilvaniei, care a devenit principala zonă de promenadă din 
afara cetăŃii şi arteră comercială. În "Cetate" serviciile de alimentaŃie publică se 
grupează în zona dintre Poarta I şi Poarta IV (Pub 13, restaurant Medieval, 
pizerria Carolina, restaurant La Porta – lângă pensiunea Flamingo) şi în zona 
sudică a şanŃurilor "CetăŃii" (Gothic şi diferite terase). O zonă adiacentă cu 
numeroase spaŃii de alimentaŃie publică se află în vecinătatea vestică a "CetăŃii" 
(hotel Cetate şi zona bd. Transilvaniei). 

Infrastructura pentru turism cunoaşte o evidentă dezvoltare şi diversificare în 
ultimii 2 ani în zona interioară şi exterioară a "CetăŃii" şi în vecinătate. Observarea 
directă şi interviurile realizate indică însă faptul că nu este satisfăcută cererea 
actuală, fiind necesară cu prioritate dezvoltarea serviciilor de alimentaŃie publică, 
clubbing, a spaŃiilor pentru reuniuni şi conferinŃe şi a celor destinate activităŃilor de 
tip fitness, săli de jocuri, cazinouri, discoteci. 
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Figura nr. 9:  DistribuŃia infrastructurii de cazare şi a altor echipamente în municipiul Alba Iulia 
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1.12.3. Probleme, disfuncŃionalităŃi, propuneri de optimizare şi promovare 
a turismului în zona "CetăŃii" 

În continuare sunt prezentate sintetic probleme şi disfuncŃionalităŃi legate de 
activităŃile turistice şi calitatea spaŃiilor publice ale "CetăŃii" şi unele propuneri 
preliminare privind turismul. 

1.12.3.1. Opinii cu privire la spaŃiul public al CetăŃii  

În cadrul interviurilor realizate de echipa de proiect  în cursul lunii august 2013 cu 
reprezentanŃi ai instituŃiilor, agenŃilor economici, cu turişti şi vizitatori şi cu 
populaŃia din zona de studiu, aceştia au exprimat opinii referitoare la calitatea 
spaŃiului public din "Cetate", la condiŃiile de echipare şi acces ale acesteia, oferind 
o imagine mozaicată a nivelului de atractivitate economică / turistică a "CetăŃii" 
ilustrând perspective diverse ale grupurile sus-menŃionate". 

Opiniile celor intervievaŃi întăresc unele concluzii relevate de studii şi documente 
existente, între care cel mai recent este Strategia AIDA 2020, aprobată de 
Consiliul Local în anul 2011.  

În continuare sunt redate sintetic opiniile exprimate: 

• SpaŃiile verzi din interiorul CetăŃii sunt insuficiente (ca număr şi suprafaŃă), 
fiind prea mult spaŃiu betonat. Nu există umbră vara, iar iarna nu este 
protecŃie împotriva vântului. Este nevoie de plantarea de arbuşti în interiorul 
"CetăŃii", dar şi de amenajarea de spaŃii pentru flori etc. Acestea ar conferi o 
ambianŃă mai "prietenoasă" spaŃiilor din "Cetate" care acum par "goale" 
(afirmaŃia este parŃial adevărată; ilustrează o anumită percepŃie a publicului, 
dar trebuie Ńinut cont că există spaŃii plantate în care vegetaŃia nu a apucat să 
se dezvolte).  

• În afara spaŃiilor verzi din interiorul "CetăŃii", o problemă o reprezintă 
întreŃinerea necorespunzătoare a celor din zona şanŃurilor. 

• Au fost montate bănci în cetate, dar după părerea celor intervievaŃi acestea 
nu sunt suficiente şi nu se potrivesc cu specificul "CetăŃii", fiind considerate a 
fi puŃin "cam moderne". O altă problemă este cea a curăŃării acestor bănci 
care nu se face de către firmele care asigură  serviciile de salubritate din 
"Cetate". Este necesară amplasarea mai multor bănci şi în zona şanŃurilor 
(mai ales în partea de Nord) pentru a atrage turişti, dar şi locuitori ai oraşului.  

• Accesul persoanelor cu handicap în "Cetatea" este deficitară, în unele zone 
practic imposibilă, mai ales în zona şanŃurilor, din cauza lipsei rampelor de 
acces sau a lifturilor. 

• Personalul patrulelor de pază de la PoliŃia Locală care asigură securitatea 
zonei este insuficient, fapt ce face ca patrularea lor în "Cetate" să nu fie 
eficientă. 

• InstalaŃiile de stropit spaŃiul verde sunt poziŃionate deficitar, ele udând şi 
pereŃii clădirilor care au fost refăcute suferă în prezent de probleme cum ar fi 
căderea tencuielii, umflarea vopselei, igrasie etc. O problemă majoră este 
aceea că aceste instalaŃii udă şi pereŃii căruŃelor amenajate pentru comerŃul 
ambulant fapt ce a dus la umflarea lemnului acestora. 
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• SpaŃiile de joacă pentru copii sunt aproape inexistente în "Cetate", în acest  
moment existând doar unul singur (în şanŃuri, al AsociaŃiei RYMA). Ar fi 
necesară amenajarea unor spaŃii de joacă prietenoase în mai multe puncte 
strategice care să atragă familiile cu copii în "Cetate".  

• Coşurile de gunoi existente în acest moment în "Cetate" nu sunt suficiente 
pentru nevoile zonei, iar toaletele ecologice sunt inestetice. 

• Accesele secundare în "Cetate", prin pasaje, tuneluri sunt nesemnalizate şi 
neluminate. 

• Serviciile de tip "bancomat" sunt slab reprezentate, în prezent existând un 
singur aparat de acest tip în dreptul UniversităŃii 1 Decembrie 1918 (pe str. N. 
Iorga). 

     

Foto 19-20: Toalete ecologice cu un design inadecvat amplasate aleator în 
interiorul / exteriorul "CetăŃii" 

 

Foto 21: Zone recent amenajate (şanŃuri nord) cu aparenŃă de "spaŃiu gol" 
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1.12.3.2. Concluzii şi propuneri preliminare privind turismul şi activităŃile 
recreative 

Dezvoltarea turistică a "CetăŃii" cunoaşte un trend ascendent, dar continuă să fie 
deficitară din multe puncte de vedere: informare - signalectică, promovare, 
infrastructuri de primire / cazare, accesibilitate şi transport, calitatea serviciilor. 

Având în vedere faptul că principala direcŃie de dezvoltare a CetăŃii Alba Carolina 
o constituie punerea în valoare a patrimoniului istoric, cultural şi arhitectural, a 
regenerării şi dezvoltării durabile, prin dezvoltarea turismului şi diversificarea 
activităŃilor economice, este necesar să fie întreprinse acŃiuni concertate şi 
susŃinute pentru informarea şi promovarea turistică, editarea şi difuzarea de 
materiale de informare, crearea de servicii turistice performante şi accesibile, etc.  

A. Informare şi promovare 

În acest moment nu sunt disponibile ghiduri  turistice ale cetăŃii, harŃi cu trasee 
turistice, tururile virtuale, punctele de informare turistică cu excepŃia celor oferite 
de SC Grup Corint SRL. Există un singur punct de informare turistică la Poarta a 
IV- a CetăŃii administrat de SC Grup Corint S.A. şi care oferă informaŃii în special 
cu privire la serviciile turistice oferite de această societate – respectiv Traseul 
celor 3 fortificaŃii, schimbarea gărzii, etc. Sunt totuşi remarcabile realizările 
societăŃii în zona pe care o administrează în sud-estul "CetăŃii". 

InformaŃia este insuficientă în raport cu numărul de turişti destul de mare care 
solicită diverse informaŃii despre ce pot vizita. Este necesar un Centru coordonat 
de informare al cetăŃii, cu mai multe puncte de difuzare – cel puŃin câte unul în 
proximitatea fiecărui acces important, care să ofere informaŃii cât mai detaliate 
despre toate atracŃiile şi punctele din interes, despre oferta de cazare, agenda 
evenimentelor artistice şi culturale din "Cetate" şi din Alba Iulia, puncte de 
practicare a diverselor sporturi şi altor activităŃi în aer liber, trasee turistice în zonă 
şi judeŃ, etc.  

Signalectica punctelor de atracŃie turistică este deficitară, neexistând panouri cu 
explicaŃii sau indicatoare pentru diverse puncte de atracŃie. Acest lucru provoacă 
multe confuzii în rândul turiştilor veniŃi în Cetate. Pot fi amplasate puncte de 
informare interactive, hărŃi digitale20 şi mai ales indicatoare de orientare şi 
semnalare a punctelor de interes. 

O promovare corectă şi atractivă, ca şi oferirea unor pachete turistice combinate 
ar putea să conducă la creşterea interesului şi la numărului de turişti. În plus 
trebuie găsite soluŃii pentru prelungirea sejurului turistic în oraş al celor care vin 
atraşi de "Cetate".  

Ar trebui creat un fond special pentru promovarea turistică a CetăŃii Alba Iulia care 
să asigure editarea şi  tipărirea de materiale de informare turistică. Promovarea 
pe Internet poate fi mult îmbunătăŃită existând modele în acest sens21. 

Proiectul URBACT II City Logo (2012-2015), actualmente în desfăşurare şi în care 
Alba Iulia este oraş partener22 are ca obiectiv crearea unei "mărci" pentru oraş şi 
marketingul în politicile urbane moderne la nivelul oraşului / regiunii. 
                                                        
20 O practică de succes este realizarea de hărŃi interactive, care să semnalizeze, în funcŃie de 
solicitare cel mai adecvat traseu (http://www.parispass.com/paris-tourist-map/index.php). 
21 http://www.montmartre-paris-france.com/; https://www.youtube.com/watch?v=NGMdH2C04Cc. 
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B. Accesibilitate şi transport 

În principiu, "Cetatea" este relativ uşor accesibilă de la "porŃile" oraşului: intrări pe 
DN 1 / DE 81, gară, autogară (ambele aflate la cca. 30' de mers de centrul 
"CetăŃii". Totuşi signalectica deficitară face mai dificil accesul pentru cei care vin 
prima dată în oraş.  

Liniile şi mijloacele de transport în comun sunt în prezent doar tangenŃiale 
"CetăŃii" ceea ce reprezintă un dezavantaj şi reduce accesibilitatea pentru multe 
categorii de potenŃiali vizitatori / turişti. Ar fi adecvată introducerea unui sistem de 
mini-bus-uri, la costuri acceptabile, sau chiar gratuite pentru anumite categorii de 
vizitatori (elevi, pensionari etc.), care să facă turul principalelor puncte de interes 
din oraş şi din cetate. Un bun exemplu este sistemul practicat la Granada, pentru 
facilitarea vizitării localităŃii turistice Albaycin si a castelului Alhambra23. Un alt 
exemplul este posibil de urmat este cartierul Montmartre din Paris accesibil prin 
intermediul unui mini-car. 

Există un autocar turistic cu etaj care a fost pus în funcŃiune din 2011, dar acesta 
nu are traseu în care "Cetatea" să reprezinte un punct principal de atracŃie. Acest 
autocar turistic ar trebui să ajungă în apropierea principalelor puncte de atracŃie. 
Lipsesc de asemenea informaŃii pe Internet despre traseul acestuia şi punctele de 
îmbarcare şi achiziŃionare a biletelor. 

   

 

C. Servicii şi activităŃi 

Serviciile de cazare şi de servire a mesei, a unei gustări sau a unei băuturi 
răcoritoare sunt considerate a fi insuficiente în Cetate.  

Există centre de suveniruri frumos amenajate în Cetate, dar acestea au puŃine 
obiecte cu specific pentru Cetatea Alba Iulia. Lipsesc punctele de comercializare 
a produselor tradiŃionale româneşti.  

                                                                                                                                    
22 http://urbact.eu/en/projects/metropolitan-governance/citylogo/partner/?partnerid=718. 
23 http://www.lovegranada.com/transport/alhambra-buses/ 

Foto nr. 22: Autobuz cu etaj în Alba 
Iulia http://alba24.ro/autobuz-cu-etaj-
pe-strazile-din-alba-iulia-30211.html 
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În cadrul serviciilor turistice oferite în prezent nu este o exploatare suficientă a 
rolului educativ şi identitar al CetăŃii Alba Iulia.  

Este necesar un accent mai mare pus pe promovarea unui turism cultural în 
Cetatea Alba Iulia. În zona "CetăŃii" lipsesc activităŃile culturale permanente cum 
ar fi expoziŃiile de artă, spectacolele de teatru, serile culturale etc. care să atragă 
permanent locuitorii oraşului spre Cetate. Evenimente derulate în Cetate au loc în 
weekenduri, dar sunt necesare şi unele care să se desfăşoare în cursul 
săptămânii pentru a sigura un flux permanent de activităŃi atât pentru locuitori cât 
şi pentru turişti. 

În acest moment activităŃile pentru tineret în Cetatea Alba Iulia sunt insuficiente, 
iar ele ar trebui dezvoltate pentru a îi atrage pe aceştia în această zonă. 

De asemenea, ar fi necesară marcarea unor locuri de interes istoric. Un grup de 
turişti întreba "prin care poartă a intrat Mihai Viteazul?" Nimeni nu a ştiut să 
răspundă la această întrebare şi nici nu era semnalizat nicăieri printr-un sistem de 
informare (discret şi util)! 

Mai multe persoane dintre cele intervievate au subliniat că "este foarte frumos, 
dar nu e viaŃă în cetate", pentru aceasta fiind necesar de adus funcŃiunea de 
locuire într-un mod care să permită coexistenŃa activităŃilor turistice şi a vieŃii 
particulare sau de locuire semipermanentă, cu cele de reprezentare, universitare, 
culturale şi religioase. 

D. Integrare şi parteneriate 

Cetatea trebuie integrată pe rute turistice complexe care să conducă la existenŃa 
unui flux mai mare de turişti. Acest lucru se poate realiza prin co-interesarea şi 
colaborarea hotelierilor şi a agenŃilor de turism care pot oferi turiştilor diverse 
variante de petrecere a timpului în Cetate, în oraş şi şi în împrejurimile oraşului. 

Este necesară consultarea diverşilor actori din Cetate atunci când se stabileşte 
calendarul evenimentelor pentru următorul an calendaristic pentru ca aceştia să 
poată veni cu diverse propuneri care să atragă diverse categorii de persoane. 

Trebuie remarcată prezenŃa fizică şi arhitecturală a celor două culte religioase 
predominante şi cu rol istoric semnificativ în cetate şi cu influenŃă care transcede 
zona de studiu: biserica ortodoxă şi cea romano-catolică, ambele având un 
patrimoniu semnificativ, şi care poate fi inclus în mai multe trasee, activităŃi şi tipuri 
de turism în zonă (ecumenic, cultural, istoric-educativ, de cercetare, de 
evenimente, etc.). 

Cel mai important rol în turismul în cetate îl are administraŃia locală, care a avut 
şansa, provocarea şi viziunea pentru Cetatea Alba Carolina ca valoare, nucleu de 
creştere, recuperare istorică şi dezvoltare prin turism şi regenerare urbană. 

Prin politicile urbane, de marketing urban şi economia afacerilor promovate (între 
care turismul poate avea un rol primordial) pe care le va gândi şi pune în aplicare, 
prin modul în care va gestiona acest capital excepŃional care este "Cetatea" şi 
relaŃia sa cu întregul municipiu, cu zona din jurul oraşului şi cu întregul judeŃ, 
administraŃia locală în colaborare cu consiliul judeŃean şi alŃi actori cheie pot 
influenŃa decisiv nu doar dezvoltarea "CetăŃii", ci şi standardul de viaŃă al 
locuitorilor din Alba Iulia.  
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Foto 23: Amenajări complexe în zona exterioară a fortificaŃiilor (în zona 
Bastionului Sf. Eugen, accesul dinspre sud-est) 

 

Foto 24: Amenajări stradale, mobilier şi artă urbană în zona hotelului "Medieval" 
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Anexa 1. SocietăŃi comerciale care desfăşoară activităŃi economice în "Cetate" (contracte 2013) 

Nr. Nume Profil economic Formă atribuire 
contract 

Localizare în zona de 
studiu 

Durată contract, 
perioadă de activitate / 

Obiectul contractului, observaŃii 

1.  SC ART FERO srl ComerŃ nealimentar Contract de închiriere LocaŃia Nr.2 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor artizanale, obiecte de artă, 
suveniruri, realizate de artişti plastici, artizani, meşteri populari. 

2.  SC AUTOSIN ALEX srl ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi culturale 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Zona Ravelinul / 
Contragarda Bastionului 
Trinitarierienilor 

49 de ani, din 2006 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: FinanŃare, amenajare, dotare, gestiune şi 
exploatare a unui spaŃiu cultural polifuncŃional conform PUD 
aprobat, cu următoarele funcŃiuni: conferinŃe / simpozioane, 
primiri delegaŃii, promovare brand marca Alba Iulia. 

3.  SC DOMAR ADRIAN 
srl 

ComerŃ nealimentar Contract de închiriere LocaŃia Nr.4 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor artizanale, obiecte de artă, 
suveniruri, realizate în ateliere proprii şi/sau de meşteri 
populari. 

4.  SC CUSTOZA srl ComerŃ alimentar  Contract de închiriere ŞanŃurile FortificaŃiei, 
Traseul de Sud (indicativ 
M3P4) 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: închirierea, amenajarea şi exploatarea 
unui teren de 140 mp cu destinaŃie de terasă sezonieră 
(provizorie) 

5.  SC GLOW srl ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi culturale 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Str. Sf. Eugeniu 25 de ani, din 2011 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: FinanŃare, amenajare, dotare, gestiune şi 
exploatare a unui spaŃiu expoziŃional şi a unei cafenele literare 
conform PUD aprobat, cu următoarele funcŃiuni - destinaŃii: 
spaŃiu expoziŃional şi cafenea literară, terasă /podium de lemn, 
spaŃii verzi, toalete. 
Actul adiŃional din 2012 are ca obiect obŃinerea autorizaŃiei de 
construcŃie în termen de 18 luni. 

6.  SC GRUIAN ARIANA 
srl (1) 

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.5 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.) 

7.  SC GRUIAN ARIANA 
srl (2) 

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.9 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.) 
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Nr. Nume Profil economic Formă atribuire 
contract 

Localizare în zona de 
studiu 

Durată contract, 
perioadă de activitate / 

Obiectul contractului, observaŃii 

8.  SC GRUP CORINT sa 
(1) 

Lucrări de restaurare 
ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi culturale 
ÎntreŃinere, punere în 
valoare, pază şi protecŃie a 
vestigiilor şi obiectivelor 
istorice aflate în 
administrare 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Traseul celor Trei 
FortificaŃii, zona Bastionului 
Sf. Eugeniu şi a Bastionului 
Bethlen 
Alte zone cf. actelor 
adiŃionale: 
Clădirea ManutanŃei, 
Clădirea Vechii Pulberării, 
Bastionul Saşilor, Bastionul 
Sf. Ştefan, Curtina de 
legătură între Bastionul Sf. 
Eugeniu şi Bastionul Sf. 
Ştefan, Ravelinul Francisc 
de Paola, ŞanŃul de Sud-
Vest al Ravelinului Sf. 
Francisc (Centrul de 
EchitaŃie), Contragarda de 
legătură dintre Ravelinul Sf. 
Francisc de Ravelinul 
Trinitarienilor, Platoul fostei 
Monetării, Poarta a III-a a 
cetăŃii, Poarta a V-a şi 
terenurile aferente 

49 de ani, din 2006 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: asociere în vederea amenajării unui 
punct de informare şi control, a unei platforme de artilerie, 
sistematizare terase, expoziŃie sală de arme, „Clubul 
Restauratorilor” şi „Cămările CetăŃii”  conform PUD aprobat. 
SC GRUP CORINT sa participă cu: finanŃarea, coordonarea, 
realizarea şi punerea în funcŃiune a lucrărilor de investiŃii. După 
realizarea centrului va dota, gestiona şi exploata investiŃia. 
Printr-o serie de acte adiŃionale din perioada 2007-2011, a fost 
stabilit un plan de investiŃii cu termene de realizare în perioada 
2008-2014. 
În afara obiectivelor realizate din surse proprii,  SC GRUP 
CORINT sa se obligă să asigure întreŃinerea, paza şi protecŃia 
obiectivelor aflate în legătură directă sau adiacente realizate 
din alte surse decât cele proprii (Poarta Castrului Roman, 
Poarta a V-a, obiectivele şi vestigiile istorice din zonă). 

9.  SC GRUP CORINT sa 
(2) 

ActivităŃi turistice Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Parterul PorŃii a IV-a a 
FortificaŃiei Vauban 

49 de ani, din 2008 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: asociere în vederea realizării unui centru 
de informare turistică conform PUD aprobat. 
SC GRUP CORINT sa participă cu: finanŃarea, coordonarea, 
realizarea şi punerea în funcŃiune a lucrărilor de investiŃii. După 
realizarea centrului va dota, gestiona şi exploata investiŃia. 

10.  SC IANAMILA srl (1) ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 
 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.6 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.) 

11.  SC IANAMILA srl (2) ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.12 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.), comercializarea 
florilor. 
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Nr. Nume Profil economic Formă atribuire 
contract 

Localizare în zona de 
studiu 

Durată contract, 
perioadă de activitate / 

Obiectul contractului, observaŃii 

12.  SC MAGIC FAST 
FOOD srl (1) 

ComerŃ alimentar  Contract de închiriere ŞanŃurile FortificaŃiei, 
Traseul de Sud (indicativ 
M3Ct2) 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: închirierea, amenajarea şi exploatarea 
unui teren de 100 mp cu destinaŃie de terasă sezonieră 
(provizorie) 

13.  SC MAGIC FAST 
FOOD srl (2) 

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.7 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.), comercializarea 
florilor. 

14.  SC MAGIC FAST 
FOOD srl (3) 

ComerŃ ambulant Contract de închiriere Zona interioară a 
FortificaŃiei Vauban 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: desfăşurarea de comerŃ ambulant / 
tonetă mobilă. 

15.  SC MATIAS GROUP 
srl 

InvestiŃii 
ActivităŃi comerciale 
Turism 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Zona Bastionului 
Capistrano 

49 de ani, din 2006 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: Amenajare în cadrul traseului celor trei 
fortificaŃii în, conform PUD aprobat privind: 
- sistematizare terase  
- punct de informare şi control 
- alimentaŃie publică 
- spaŃii de expoziŃie 
- loc de joacă pentru copii 
- organizare acŃiuni culturale 
Lucrări specifice: finanŃare, amenajare spaŃii, dotate, 
gestionare şi exploatare.  

16.  SC MONOLIT srl ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi culturale 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Zona Ravelinului Sf. 
Michael / Contragarda 
Bastionului Trinitarierienilor 

49 de ani, din 2006 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: FinanŃare, coordonare punere în 
funcŃiune, gestiune şi exploatare a unui spaŃiu cultural 
polifuncŃional, compus din: 
- galerii de artă, anticariat, sală de conferinŃe, club, accese 
fluxuri, parcaje. 

17.  SC TECNOSTAR 
CONSULTING srl (1) 

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.8 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.), comercializarea 
florilor 

18.  SC TECNOSTAR 
CONSULTING srl (2) 

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.11 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.), comercializarea 
florilor 
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Nr. Nume Profil economic Formă atribuire 
contract 

Localizare în zona de 
studiu 

Durată contract, 
perioadă de activitate / 

Obiectul contractului, observaŃii 

19.  SC TECNOSTAR 
CONSULTING srl (3) 

ComerŃ ambulant Contract de închiriere Zona interioară a 
FortificaŃiei Vauban 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: desfăşurarea de comerŃ ambulant / 
tonetă mobilă. 

20.  SC TECNOSTAR 
CONSULTING srl (4) 

ComerŃ ambulant Contract de închiriere Zona interioară a 
FortificaŃiei Vauban 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: desfăşurarea de comerŃ ambulant / 
tonetă mobilă. 

21.  SC THE BEST STAR 
srl 

ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi culturale, club, 
loisir 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Contragarda Bastionului 
Bastionului Sf. Carol  / 
Ravelinul Bastionului Sf. 
Elisabeta 

49 de ani, din 2006 (cu 
posibilitate de prelungire cu 

acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: Amenajarea şi exploatarea unor spaŃii 
interioare şi exterioare în suprafaŃă totală de 4924 mp cu 
următoarele funcŃiuni: spaŃii de reuniuni / conferinŃe, club 
audio-video, terase, lansare carte /produse, programe 
distractive, punct de informare istorico-turistică, spaŃiu 
expoziŃional, accese (inclusiv pompieri), parcaje. 

22.  SC WINNER’S CLUB 
łĂLNAR srl 

ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi sportive 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Zonă adiacentă fortificaŃiei, 
la intersecŃia Str. Bethlen 
cu Str. Patriarh Simion 
Cristea 

Contract semnat în 2006. 
Durata: 49 de ani, 
începând cu data 

inaugurării bazei sportive şi 
de agrement (cu posibilitate 

de prelungire prin act 
adiŃional pe o perioadă 
egală cu jumătatea din 

perioada iniŃială) 

Obiectul contractului: Amenajare şi exploatarea comercială a 
unui teren de 4.500 mp ca bază sportivă şi de agrement. 
Lucrări specifice: finanŃare, amenajare spaŃii, dotate, 
gestionare şi exploatare. 
Notă: două acte adiŃionale din 2004 şi 2009 stabilesc plata 
către Mun. Alba Iulia a 10% din profitul net realizat, dar nu mai 
puŃin de 400 Euro / lună 
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Anexa 2. AsociaŃii / fundaŃii care desfăşoară activităŃi economice în "Cetate" (contracte 2013) 

Nr. Nume Profil economic Formă atribuire 
contract 

Localizare în zona 
de studiu 

Durată contract, 
perioadă de 
activitate /  

Obiectul contractului, observaŃii 

1. AsociaŃia non –
guvernamentală RYMA 

ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi culturale 
Turism 

Contract de asociere în 
participaŃiune24 cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Latura nordică a 
fortificaŃiei, în urechea 
Ravelinului Sf. Elisabeta 
Cristina 

49 de ani, din 2006 (cu 
posibilitate de prelungire 
cu acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: Amenajarea unui nucleu cultural, privind 
igienizarea spaŃiilor interioare şi exterioare, restaurarea lor, 
desfăşurarea de manifestări culturale, ateliere de creaŃie, 
spectacole, expoziŃii, concursuri, conform PUD aprobat. 

2. CLUBUL SPORTIV 
„MOVA” ALBA IULIA 

ActivităŃi comerciale 
ActivităŃi sportive 

Contract de asociere în 
participaŃiune cu CL al 
Mun. Alba Iulia 

Zona Bastionului Sf. 
Elisabeta 

49 de ani, din 2007 (cu 
posibilitate de prelungire 
cu acordul părŃilor) 

Obiectul contractului: asociere în vederea realizării unei baze 
sportive 
CS „MOVA” participă cu: finanŃarea, coordonarea, realizarea şi 
punerea în funcŃiune a lucrărilor de investiŃii proiectate şi 
aprobate prin PUD. După realizarea bazei va dota, gestiona şi 
exploata baza sportivă. 

 

                                                        
24 Aportul  CL la asociere a  Mun. Alba Iulia este reprezentat de terenul / spaŃiul pus la dispoziŃie în cadrul contractului 
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Anexa 3. Alte tipuri de întreprinderi care desfăşoară activităŃi economice în "Cetate" (contracte 2013) 

Nr. Nume* Profil economic Formă atribuire 
contract 

Localizare în zona de 
studiu 

Durată contract, 
perioadă de 
activitate /  

Obiectul contractului, observaŃii 

1.  I.I.  
KASLER DIANA 
NICOLETA (1) 

ComerŃ ambulant Contract de închiriere Zona interioară a 
FortificaŃiei Vauban 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: desfăşurarea de comerŃ ambulant / 
tonetă mobilă (contract nr.54.052) 

2.  I.I.  
KASLER DIANA 
NICOLETA (2) 

ComerŃ ambulant Contract de închiriere Zona interioară a 
FortificaŃiei Vauban 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: desfăşurarea de comerŃ ambulant / 
tonetă mobilă (contract nr.54.060) 

3.  I.I.  
MĂRUłĂ RADU 
CONSTANTIN (1) 

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.13 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.), comercializarea 
florilor. 

4.  I.I.  
MĂRUłĂ RADU 
CONSTANTIN (2) 

ComerŃ ambulant Contract de închiriere Zona interioară a 
FortificaŃiei Vauban 

Iunie-octombrie 2013 (6 
luni) 

Obiectul contractului: desfăşurarea de comerŃ ambulant / 
tonetă mobilă 

5.  I.I.  
POPA GABRIELLA 
„NAGY MAMA”  

ComerŃ alimentar  şi 
nealimentar 

Contract de închiriere LocaŃia Nr.10 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor alimentare care nu necesită 
preparare şi obiecte de artă, suveniruri, presă, cărŃi, materiale 
de prezentare – promovare a CetăŃii, etc.) 

6.  PFA GRĂDINARU 
ANGELA DESIGN 

ComerŃ nealimentar Contract de închiriere LocaŃia Nr.3 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor artizanale, obiecte de artă, 
suveniruri, realizate în ateliere proprii şi/sau de meşteri 
populari. 

7.   PFA PÂRGARU 
MAGDALENA 

ComerŃ nealimentar Contract de închiriere LocaŃia Nr.1 în zona 
interioară a FortificaŃiei 
Vauban 

4 de ani, din 2013 (cu 
posibilitate de prelungire) 

Obiectul contractului: închirierea unui teren cu o suprafaŃă de 
12 mp în scopul amplasării unei trăsuri de epocă pentru 
comercializarea produselor artizanale, obiecte de artă, 
suveniruri, realizate de artişti plastici, artizani, meşteri 
populari. 

*  I.I. = întreprindere individuală   

PFA = persoană fizică autorizată 
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Anexa 4. AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Alba AIDA25 

AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Alba (AIDA), http://www.albaiulia-
aida.ro/), este o organizaŃie non-guvernamentală de utilitate publică, 
reprezentând interesele a trei comunităŃi urbane, opt comunităŃi rurale şi a 
Consiliului JudeŃean Alba.  

Membri fondatori: Consilul Local (CL) Alba Iulia, CL Berghin, CL VinŃu de Jos, 
CL Sîntimbru, CL Ciugud, CL Ighiu, CL Galda de Jos, CL Cricău şi Consiliul 
JudeŃean (CJ) Alba.   

An de înfiinŃare: 2007 

UnităŃi administrativ-teritoriale componente: Municipiul Alba Iulia, Municipiul 
Sebeş Oraşul Teiuş, şi comunele VinŃu de Jos, Sîntimbru, Ciugud, Ighiu, Galda de 
Jos, Cricău, Berghin şi Meteş. 

PopulaŃie: PopulaŃia totală a zonei este de 135.457 locuitori, reprezentând o 
pondere de 27% în populaŃia JudeŃului Alba. Cea mai mare pondere o are 
populaŃia urbană datorită prezenŃei municipiului reşedinŃă de judeŃ. PopulaŃia 
urbană din zona AIDA este de 105.899 locuitori (78% din totalul zonei), iar 29558 
locuitori sunt în mediul  rural (22% din totalul zonei). 

Misiune: dezvoltarea economică şi socială la nivel regional şi sub-regional în 
baza unor acŃiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi instituŃional.  

Domeniul principal de activitate: Dezvoltare 

• Dezvoltare comunitară 

Domeniu secundar: Civic şi influenŃarea politicilor 

• Politici publice si bună guvernare 

• ProtecŃia mediului 

• Igienizarea /înfrumuseŃarea spaŃiului public 

Beneficiari: ComunităŃi locale (oraşe, sate, cartiere, etc.) 

Obiective: 

� asigurarea şi dezvoltarea infrastructurii teritoriale locale şi regionale; 

� dezvoltare economică bazată pe competitivitate şi crearea de locuri de 
muncă; 

� dezvoltare rurală durabilă; valorificarea potenŃialului turistic 
antropic şi natural al comunităŃilor locale asociate; 

� protecŃia mediului şi asigurarea de habitate umane durabile; 

� eco-eficienŃă energetică şi promovarea "energiilor verzi"; 

� dezvoltarea resurselor umane şi valorizarea mixtului etnic, lingual şi 
religios local; 

� promovarea valorilor culturale şi artistice locale precum şi 
prezervarea identităŃii, 

                                                        
25 Surese utilizate:  

http://www.albaiulia-aida.ro/, http://www.aidainteractiv.ro/, http://www.aidainteractiv.ro/files/.  
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� valorificarea tradiŃiilor şi obiceiurilor comunităŃilor locale asociate; 

� îmbunătăŃirea infrastructurii educaŃionale, sociale şi de sănătate la nivel 
regional şi local; 

� promovarea şi afirmarea continuă a valorilor democraŃie participative şi a 
cetăŃeniei europene; 

� afilierea şi/sau dezvoltarea de parteneriate, precum şi acŃiuni de 
cooperare, regionale, naŃionale sau internaŃionale, cu alte organizaŃii: 
neguvernamentale sau ale administraŃiei publice locale şi centrale, cu 
universităŃi, agenŃi economici, organizaŃii patronale, sindicale, culturale şi 
de cult.  

Context regional: 

(AIDA) este situată în partea centrală a României, în Regiunea de Dezvoltare 
Centru, în vestul Depresiunii Transilvania, pe cursul mijlociu al Râului Mureş, între 
MunŃii Metalici şi MunŃii Trascăului. Are în componenŃă două municipii (municipiul 
reşedinŃă de judeŃ Alba-Iulia şi municipiul Sebeş), un oraş (oraşul Teiuş) şi o serie 
de opt comune: VinŃu de Jos, Sîntimbru, Galda de Jos, Ighiu, Cricău, Ciugud, 
Meteş, Berghin. 

Municipiul Alba Iulia se înscrie într-un sistem urban echilibrat în centrul 
Transilvaniei. De asemenea, localităŃile urbane Alba Iulia, Sebeş şi Teiuş 
constituie un sistem cu rol polarizator la nivel local. 

AIDA generează al doilea sistem urban-rural funcŃional în cadrul regiunii de 
Dezvoltare Centru, după Braşov. Mai există AsociaŃia Metropolitană Târgu Mureş 
care se află într-un stadiu incipient. În acest context AIDA are un potenŃial a-şi 
dezvolta  consolida rolul în teritoriu şi de a contribui la competitivitatea regională. 

Economie: 

TendinŃa generală de evoluŃie este cea descendentă, de reducere semnificativă a 
numărului de salariaŃi faŃă de 1992. În AIDA se remarcă creşterea populaŃiei 
ocupate în agricultură şi servicii şi descreşterea celei care iniŃial era angajată în 
activităŃi industriale. Aceste dinamici diferenŃiate au schimbat profilul economic al 
unor localităŃi. Un exemplu este Municipiului Alba Iulia care şi-a restructurat 
industria locală, dar a câştigat în ceea ce priveşte procesul de terŃiarizare a 
economiei urbane locale, prin diversificarea şi intensificarea serviciilor. 

În aceste condiŃii, intensificarea procesului de terŃiarizare este normală, populaŃia 
ocupată în servicii depăşind cu jumătate pe cea din industrie în 2002. Alte 
localităŃi, în special cele urbane, încă poartă amprenta trecutului lor industrial, cum 
este Sebeşul, unde populaŃia ocupată în industrie îşi menŃine parŃial dominanŃa. 

Dezvoltarea economică preponderent de-a lungul drumului naŃional şi apropierea 
de localităŃi urbane vor determina în timp depopularea satelor îndepărtate. 
Procesele de urbanizare se vor accentua în viitor, creşterea nivelului de educaŃie 
va creşte, dirijând fluxuri de populaŃie tânără spre mediul urban sau spre zone 
rurale modernizate. 

Arealul AIDA este inclus în aria cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare în cadrul 
teritoriului judeŃean. Este apreciat ca fiind „cea mai favorizată arie” caracterizată 
prin activităŃi economice complexe, dominate de cele industriale, localizate cu 
precădere în centrele urbane, dar şi în unele localităŃi rurale, precum Sântimbru. 
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Turismul: 

Una dintre cele mai importante resurse care pot relansa economic AIDA o 
reprezintă valorificarea potenŃialului turistic deosebit al acestui areal. Multitudinea 
de monumente istorice şi de arhitectură prezente în zonă este necesar a fi pusă 
în valoare printr-un set de politici care să urmărească dezvoltarea unei oferte 
turistice cât mai diversificată. Astfel, turismul cultural poate fi promovat prin 
obiectivul turistic principal ce îl constituie cetatea bastionară de tip Vauban. Există 
o serie de proiecte realizate în scopul promovării CetăŃii pe piaŃa turismului 
cultural: organizarea şi semnalizarea traseului turistic al porŃilor, realizarea PUZ 
zona CetăŃii, iniŃiativa formării AsociaŃiei Oraşelor CetăŃi din România. 

Un alt tip de turism potrivit arealului AIDA este turismul rural şi cel montan. 
OportunităŃile acestor tipuri de turism sunt oferite de poziŃionarea geografică 
avantajoasă a Municipiului Alba Iulia în zona MunŃilor Apuseni. 

La poalele MunŃilor Apuseni se răsfiră plină de rod zona cunoscută sub numele de 
łara Vinului. łara Vinului este o vestită zonă de podgorii ce formează un 
semicerc la poalele MunŃilor Trascău, formată din 15 localităŃi grupate în jurul 
masivului stâncos Piatra Craivei, menŃionată de documente, ca şi de 
descrierea călătorilor din evul mediu. De-a lungul veacului, drumul roman 
Via Magna, ce ducea de la Apulum la Napoca, se înşiră localităŃi cum sunt: 
Şard, Ighiu, Ighiel, łelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Cricău, Galda de Jos, 
BărăbanŃ, Tibru (ultima localitate viticolă din itinerar) până la marginea 
Municipiului Alba Iulia. 

Municipiul Sebeş deŃine un patrimoniu considerabil de monumente istorice şi 
obiective turistice al căror potenŃial poate şi trebuie să fie valorificat. Turismul, deşi 
în prezent nu deŃine o pondere însemnată în activitatea economică, poate 
constitui în viitorul apropiat o ramură economică importantă pentru bunăstarea 
localităŃii. 

Pentru o dezvoltare reală a turismului la nivelul zonei AIDA este necesară o 
inventariere a structurilor de cazare existente, precum şi o înnoire a unităŃilor de 
cazare atât din mediul urban cat, mai ales, din mediul rural, însoŃite de un pachet 
de servicii conexe adecvate. 

Tipuri de turism / obiective în zona de studiu, AIDA, judeŃ 

Tipuri de turism Obiective şi spaŃii pentru activităŃi 

Turism cultural Cultură şi istorie: Cetatea Alba Carolina (în principal), incluzând: 
Catedrala Reîntregirii, Muzeul şi Sala Unirii, Palatul Apor, Palatul 
Principilor, Celula lui Horea, Cloşca şi Crişan (situată în ansamblul 
arhitectural al porŃii a 3-a a cetăŃii)  

Spectacole Cultură /pop: Cluburile şi spaŃiile amenajate pentru 
concerte, piaŃa centrală a cetăŃii 

Monumente: Obeliscul ridicat în memoria lui Horea Cloşca şi 
Crişan, Cele Trei FortificaŃii - incluzând Poarta Castrului Roman, 
Statuia Ecvestră a Voievodului Mihai Viteazul, Monumentul 
închinat memoriei lui Avram Iancu, Monumentul Custozza, 
Busturile Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria. 
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Tipuri de turism Obiective şi spaŃii pentru activităŃi 

Turismul de 

afaceri,  

evenimente şi 

proiecte, 

shopping 

Camera de ComerŃ şi Industrie Alba,  http://www.cciaalba.ro/ (Str. 
Frederik Mistral Nr. 3), Incubatorul de afaceri Alba Iulia, 
www.profilesinternational.ro (Bd. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23); 
ADR Centru, http://www.adrcentru.ro/   (Str. Decebal Nr. 12  
510093, Alba Iulia) 

Târgul ideilor de afaceri, Târgul de turism (evenimente periodice), 
Şcoala de Afaceri (educaŃie de nivel mediu, oportunităŃi de 
afaceri);  

Mall Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei 

Turismul ştiinŃific 

(istorie - 

cunoaştere) 

Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia, Muzeul şi Sala Unirii, 
Biblioteca Batthyaneum  

Turismul 

ecumenic 

Catedrala Reîntregirii, Biserica de lemn a primei Mitropolii 
Ortodoxe a Ardealului ctitorită de voievodul Mihai Viteazul, 
Catedrala Romano-Catolică 

Turism sportiv - 

recreativ, activ 

natură – aventură, 

drumeŃie 

Zona Montană (MunŃii Apuseni) 

Pădurea de pe dealul Mamut şi Parcul Dendrologic, într-un traseu 
de 40 -  50 de minute, care porneşte de la Catedrala Ortodoxă; 
Centrul Dynamis 

Drumul roman Via Magna, ce ducea de la Apulum la Napoca, se 
înşiră localităŃi cum sunt: Şard, Ighiu, Ighiel, łelna, Bucerdea 
Vinoasă, Craiva, Cricău, Galda de Jos, BărăbanŃ, Tibru (ultima 
localitate viticolă din itinerar) până la marginea Municipiului Alba 
Iulia 

Hotel Parc, Ştrandul łălnar, Ştrandul Schit, Bazinul Olimpic 

Agro-turism, 

turism oenologic 

Fermele agro-turistice din AIDA şi Alba 

łara Vinului (zonă de podgorii ce formează un semicerc la poalele 
MunŃilor Trascău, formată din 15 localităŃi grupate în jurul 
masivului stâncos Piatra Craivei) 

Turismul 

etnografic şi 

folcloric 

Centre de producŃie manufacturieră şi meşteşuguri şi artă 
populară în zona AIDA şi judeŃ 
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1.13.1. Elemente generale la nivel de oraş privind reŃeaua tehnico-
edilitară şi energetică  

 

1.13.1.1. Alimentare cu apă 

Municipiul Alba Iulia este alimentat cu apă potabila din sursă de suprafaŃă. Sursa 
de la Săsciori este sursa de suprafaŃă din care municipiul Alba Iulia beneficiază 
de un debit de 350-470 l/s.  

Există şi surse de adâncime (puŃuri şi drenuri) având o capacitate maxima de 140 
l/s, dar acestea sunt în stare avansată de uzură fizică şi morală, motiv pentru care 
nu pot fi valorificate. Aceste surse au fost casate conform Hotărârii nr.70/2011 
adoptate de Consiliul JudeŃean Alba. 

In municipiul Alba Iulia nu exista staŃii de tratare. Se face o reclorinare a apei în 
rezervoarele de înmagazinare. Apa potabila este înmagazinata in 7 rezervoare 
grupate în funcŃie de zona pe care o deservesc. 

Sistemul de alimentare cu apă a municipiului Alba Iulia este structurat pe existenŃa 
a doua zone de presiune, ceea ce face ca distribuŃia apei către consumatori să se 
realizeze prin intermediul a două reŃele distincte, o reŃea pentru oraşul de sus si o 
reŃea pentru oraşul de jos: 

• Zona de jos a oraşului care funcŃionează la o presiune de 1,5-3 atm. 

• Zona de sus (Cetate) a oraşului care funcŃionează la presiuni cuprinse intre  
4,5-5 atm. 

Lungimea reŃelei de distribuŃie apa potabila este 248,9km, Dn 40-800mm. 

Rata de branşare la serviciul public de alimentare cu apa în judeŃ se  a f lă  la 
o medie de aprox. 55% (82% in zonele urbane dar 27% in zonele rurale), 
mult sub media pentru România dar cu un maxim de 100% in unele comune mici 
si 96% in Alba Iulia. 

EvoluŃia lungimii totale a reŃelei simple de distribuŃie a apei potabile a  cunoscut 
extinderi semnificative în perioada 1950-2010. În 1992 exista la nivelul 
municipiului Alba Iulia o reŃea de distribuŃie a apei potabile cu o lungime de 125,7 
km, pentru ca în 2010 această sa ajungă la 232 km ceea ce reprezintă o creştere 
cu 38% a lungimii reŃelei. 

 

1.13.1.2. Canalizarea apelor menajere şi pluviale 

In prezent Municipiul Alba Iulia dispune de un sistem centralizat de canalizare in 
sistem unitar si de un sistem centralizat de canalizare in sistem unitar. EvoluŃia 
lungimii reŃelei de canalizare a apelor uzate, a cunoscut o creştere de la 79,8 km 
în 1990 la 181,9 km în 2010 aceasta reprezentând o creştere spectaculoasă de 
129% faŃă de situaŃia din 1990. 
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1.13.1.3. Alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din munic ip iu l  Alba Iu l ia  
se face din sistemul energetic naŃional (SEN), prin staŃiile de transformare 
alimentate prin liniile de transport de 220KV şi de distribuŃie de 110 KV  

DistribuŃia  energiei  electrice,  din  staŃiile  de  transformare  la  consumatori  
se realizează prin reŃele de 20 KV, aeriene pe stâlpi de beton, precum  şi prin 
cablu subteran, la  posturi de transformare aeriene sau în construcŃie zidită  

DistribuŃia pe joasă tensiune  0,4 kV se realizează prin reŃele aeriene şi prin 
reŃele în cablu subteran. DistribuŃia pe joasă tensiune pe teritoriul municipiului se 
realizează prin reŃele aeriene,  pe stâlpi de beton, pe stâlpi de lemn şi prin reŃele 
în cablu subteran. 

 

1.13.1.4. TelecomunicaŃii 

Principalul operator de telefonie fixă din municipiul Alba Iulia este 
ROMTELECOM, care dispune de o infrastructură complexă care acoperă întreg 
teritoriul municipiului. În afara ROMTELECOM mai există şi alŃi operatori de 
telefonie fixă cum ar fi RDS 

Pe teritoriul municipiului operează mai multe reŃele de telefonie mobilă care 
asigură un grad de acoperire aleatoriu iar operatorii principali sunt Orange, 
Vodafone, Cosmote. 

Principalii furnizori pentru serviciile de televiziune si Internet sunt ROMTELECOM, 
UPC, RDS 

 

1.13.1.5. Alimentare cu energie termică 

In municipiul Alba Iulia sistemul de termoficare a fost înlocuit cu soluŃii de 
termoficare individuale sau la nivel de imobil, alimentate cu gaze naturale. În 
judeŃul Alba, se distribuie energie termică doar în municipiul Alba Iulia. iar  

 

1.13.1.6. Alimentare cu gaze naturale 

Municipiul Alba Iulia  este străbătut de trei conducte magistrale de gaze naturale 
magistrale: VEST 1, VEST 2 şi VEST 3, cu diametrele de 20’’ şi 25’’, aparŃinând 
Sistemului NaŃional de Transport al gazelor naturale. 

Municipiul Alba Iulia este alimentat din sistemul interconectat al magistralelor 
Vest 1, 2 şi 3.  

ReŃelele de distribuŃie existente, in lungime de 229,5 km, asigură necesarul de 
gaze naturale la consumatori. Gazul natural este principala sursă de energie, 
63%, fiind utilizat în principal pentru încălzirea spaŃiilor de locuit. (Sursa: PAED 
Alba Iulia) 
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Sistemul de alimentare cu gaze naturale al localităŃii se compune din: 

Conducte distribuŃie presiune redusă 127,6 km 
Conducte de repartiŃie presiune medie 10,9 km 
Branşamente 6752 buc 
Număr total de abonaŃi 8651 
Posturi de reglare 7062 buc 
StaŃii de reglare  64 buc 
Sursa: PUG Alba Iulia 

 

 

1.13.1.7. Managementul deşeurilor 

Consiliul JudeŃean Alba implementează până la sfârşitul anului 2015 proiectul "Sistem 
de management integrat al deşeurilor". Scopul principal al proiectului este organizarea 
şi implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor şi programul de 
investiŃii pentru judeŃul Alba, care să asigure îndeplinirea obligaŃiilor legislative în 
vigoare. Proiectul este co-finanŃat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(POS Media, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”). Colectarea separată a deşeurilor 
şi sortarea deşeurilor reciclabile se va face astfel încât să fie atinse Ńintele de 
valorificare / reciclare prevăzute în legislaŃie. Pre-tratarea deşeurilor solide municipale 
înainte de depozitare va contribui la reducerea impactului asupra mediului prin 
generarea de levigat cu o încărcare de poluanŃi mai scăzută şi prin scăderea cantităŃii 
de gaz de depozit. De asemenea, se va reduce semnificativ spaŃiul necesar 
depozitării.  

Printre componentele proiectului se numără:  

• Implementarea colectării separate a deşeurilor municipale şi introducerea 
compostării individuale în mediul rural;  

• ConstrucŃia a 2 staŃii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tărtăria (33,044 t/an);  

• ConstrucŃia unei staŃii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an);  

• ConstrucŃia unei staŃii de tratare mecanico - biologică simplă la Galda de Jos 
(85,566 t/an);  

• ConstrucŃia unui nou depozit de deşeuri în Galda de Jos (543,000 m3) – prima 
celulă;  

• Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme (în Abrud, 
Cîmpeni, Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia). 

La finalizarea proiectului, deşeurile colectate din toate cele 78 de unităŃi administrativ 
teritoriale ale judeŃului vor fi transportate la noul depozit de deşeuri ce va fi construit în 
comuna Galda de Jos. IniŃial, deşeurile vor trece prin etapa de sortare, unde 
materialele reciclabile vor fi recuperate şi valorificate. StaŃiile noi de sortare ce se vor 
construi la Blaj şi Tărtăria vor deservi partea de sud şi de est a judeŃului. Zona centrală 
va fi deservită de staŃia de sortare de la Galda de Jos, în timp ce în zona MunŃilor 
Apuseni vor fi integrate în proiect staŃiile similare existente la Abrud – Gura Roşiei, 
Zlatna şi Baia de Arieş.  
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În prezent PM Alba Iulia a semnat un contract cu firma "Polaris M. Holding" 
ConstanŃa1. 

1.13.2. Infrastructura tehnico-edilitară în zona studiată2 

 

1.13.2.1. Alimentare cu apă 

In spaŃiul destinat CetăŃii Istorice Alba Iulia se găsesc următoarele reŃele de distribuŃie 
a apei potabile: 

- pe strada I.C. Brătianu există o reŃea de alimentare cu apă din oŃel Ø200 mm 
din care se ramifică o reŃea din oŃel Ø 100 mm ce străbate aleea din PiaŃa 
NaŃiunii în lungime de 120 m;  

- pe străzile Nicolae Titulescu şi Lucian Blaga există o reŃea din oŃel Ø 100 mm 
ce urmează traseul acestora cu branşamente la toate gospodăriile; 

- pe strada Mihai Viteazul, pe tronsonul cuprins intre strada Lucian Blaga şi 
strada Octavian Goga există o reŃea de apă din azbociment Ø 125 mm care 
deserveşte proprietãşile de pe aceastã stradã in lungime totalã de 66 m; 

- pe străzile Octavian Goga ºi Decebal prin zona spaŃiilor verzi existã o reŃea de 
alimentare cu apã PREMO 600 mm, o reŃea din oşel Ø. 100 mm, OL Ø 150 
mm şi una din azbociment Ø 150 mm; 

- pe strada Militarilor există o reŃea din oŃel Ø 2” racordată la conducta de AZ Ø 
125 mm de pe strada Mihai Viteazul; 

- pe strada Mihai Viteazul din căminul de vane CW 1, amplasat pe strada 
Vasile Goldiş pleacă o reŃea din azbociment Ø 125 mm ce urmăreşte traseul -  
zona verde a străzii Mihai Viteazul, strada Mitropolit Alex. Sterca SuluŃiu - şi 
se întoarce pe strada Nicolae Iorga pană in căminul de vane CW 2 amplasat 
pe b-dul Horea. In intersecŃia străzii Mihai Viteazul cu strada Aurel Vlaicu 
exist. un cămin de vane CW 3 prin care trece şi o reŃea de alimentare cu apă 
ce străbate parcul Unirii, traversează intersecŃia străzii 1 Decembrie 1918 şi 
urmăreşte traseul străzii Vasile Goldiş. Această reŃea este nouă şi nu creează 
probleme in exploatare. 

Din reŃeaua de apă de pe strada Mihai Viteazul pleacă o reŃea de apă din oŃel . Ø 100 
mm pe strada Crişan ce deserveşte locuitorii din această zonă; 

- pe strada Mitropolit Andrei Saguna, din reŃeaua de apă existentă pe strada 
Nicolae Iorga se ramifică o reŃea din oŃel Ø 100 mm ce deserveşte locuitorii 
din zonă; 

                                                        
1 Contractul în valoare de 23,5 mil. lei prevede următoarele servicii de salubritate:  precolectare, 
colectare şi transport al deşeurilor municipale şi reciclabile, sortarea acestora, măturatul, stropitul, 
spălatul şi întreŃinerea curăŃeniei căilor publice, curăŃarea şi transportul zăpezii de pe căile publice 
şi menŃinerea acestora în funcŃiune pe timp de polei sau îngheŃ, colectarea cadavrelor de animale 
şi predarea acestora unităŃilor de incinerare, amplasarea şi întreŃinerea toaletelor ecologice 
(http://alba24.ro/).  
2 InformaŃia din acest capitol urmează a fi actualizată pe baza datelor solicitate Primăriei Alba 
Iulia şi furnizărilor de servicii la începutul lunii septembrie 2013. 
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- pe strada Patriarh Miron Cristea, din reŃeaua de apă existentă pe strada 
Nicolae Iorga pleacă prin spaŃiul verde o reŃea din oŃel Ø 100 mm ce trece 
prin curtea imobilului cu numărul 4 şi ajunge in strada Gabriel Bethlen din 
care se alimentează cu apă Biblioteca Batthyaneum. 

Capacitatea reŃelei de alimentare cu apă potabilă din Cetate este sub încărcarea 
actuală şi cea previzionată, ceea ce duce la satisfacerea doar în mică măsură a 
cerinŃelor de cantitate şi calitate ale consumatorilor. Există numeroase surse directe de 
apă pentru locuitori (fântâni, izvoare) care nu îndeplinesc normele sanitare. Utilizarea 
acestora este periculoasă întrucât apa din pânza freatică este infectată (datorită lipsei / 
stării precare a canalizării în anumite zone). (Sursa: Strategia Alba Iulia)  

Pentru stingerea incendiilor au fost instalaŃi hidranŃi în interiorul "CetăŃii" şi în şanŃuri cu 
ocazia lucrărilor de reabilitare din 2012-2013 (foto nr. 2). 

 

1.13.2.2. Canalizarea apelor menajere şi pluviale 

In zona CetăŃii Istorice există o reŃea de canalizare, ce traversează parcul Unirii, 
din tuburi circulare din beton Dn 1400 mm. Acest colector adună apele uzate de la 
obiectivele din zona CetăŃii Istorice prin intermediul unor reŃele de canalizare ce 
deservesc străzile Mihai Viteazul, Nicolae Iorga şi Mitropolit Andrei Saguna. 

In zona de jos a CetăŃii Istorice apele uzate menajere şi pluviale sunt preluate de 
cate un canal din piatră de formă ovoidă Ø 800 mm, care deversează in reŃeaua 
de canalizare a oraşului ce trece pe străzile Decebal şi Octavian Goga. 

ReŃelele mai sus menŃionate sunt colmatate şi au o funcŃionare greoaie. 

Străzile Decebal şi Octavian Goga dispun de o reŃea de canalizare din tuburi 
circulare din beton, care după ce străbate strada Luminii intră in colectorul 
existent pe strada I.C. Brătianu. Tronsonul de canalizare ce adună apele din 
strada Mihai Viteazul (tronsonul cuprins intre Străzile Decebal şi Nicolae 
Titulescu) este din beton Dn 300 mm şi colectează apele uzate şi pluviale in 
reŃeaua din strada Nicolae Titulescu. 

In zona PieŃei NaŃiunii există un colector din beton Dn 1200 mm ce urmăreşte axul 
străzii I.C. Brătianu. 

 

1.13.2.3. Alimentare cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din cadrul Centrului Istoric – 
Alba Iulia se face prin reŃele de distribuŃie urbană de joasă tensiune, alimentate 
din posturi de transformare de 20 / 0,4 kV amplasate în cabine de zidărie. 

Pe teritoriul zonei studiate există 6 posturi de transformare: 

- PTZ 64 - Casa de Cultură; 

- PTZ 57 - Hotel Cetate; 

- PTZ 6 - construcŃie independentă lângă Poarta a IV a, a CetăŃii; 

- PTZ 37 - Atelierul Artiştilor Plastici; 

- PTZ - în incinta UnităŃii Militare; 

- PTZ - Centrul de calcul. 
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Aceste posturi de transformare sunt alimentate pe medie tensiune prin cabluri 
subterane în reŃea buclată (postul din incinta UnităŃii Militare are o porŃiune din 
bucla de alimentare în LEA 20 kV). 

Din aceste posturi de transformare este rezolvată atât alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor cât şi iluminatul public stradal. 

De asemenea în reŃelele de distribuŃie din zona CetăŃii Istorice se face o injecŃie 
de putere şi din alte posturi de transformare. 

DistribuŃia energiei electrice pe joasă tensiune se face prin reŃele aeriene montate 
pe stâlpi din beton, pentru clădiri parter sau P+1: str. Patriarh Miron Cristea, str. 
Mitropolit Andrei Şaguna, str. Gabriel Bethlen, str. Mihai Viteazul ( între Poarta I a 
CetăŃii şi str. Nicolae Titulescu ), str. Octavian Goga, str. Decebal, str. Crişan şi 
str. Aurel Vlaicu. 

Consumatorii cu puteri mai mari, sunt alimentaŃi cu energie electrică prin reŃele 
subterane în distribuŃie buclată între firidele consumatorilor respectivi. 

 

1.13.2.4. Iluminat public stradal 

Iluminatul public al străzilor şi parcurilor din zona CetăŃii Istorice se realizează 
astfel: 

- cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur (sau cu vapori de sodiu), pe 
stâlpii de beton ai liniilor de distribuŃie de joasă tensiune de pe străzile 
menŃionate anterior, circuitele de iluminat public fiind distincte faŃă de 
circuitele de distribuŃie; 

- cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur pe stâlpi de beton, alimentate 
în cablu subteran (4 stâlpi), pe strada Nicolae Iorga; 

- cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur pe stâlpi de beton, alimentate 
cu conductor torsadat (3 stâlpi) în parcarea hotelului Cetate; 

- cu corpuri de iluminat pe stâlpi metalici ornamentali, alimentaŃi prin reŃele 
în cablu subteran. 

Comanda iluminatului public stradal se realizează centralizat, prin impuls 
electromagnetic. În toate posturile de transformare din municipiul Alba Iulia există 
aparatura necesară transmiterii impulsului electromagnetic. Toate posturile de 
transformare sunt legate între ele prin cablu de impuls. 

În afara corpurilor de iluminat menŃionate mai sus există o serie de proiectoare, 
montate pe stâlpii instalaŃiei de iluminat public şi alimentate din instalaŃiile 
respective, pentru iluminarea unor clădiri, monumente sau obiective deosebite. 

 

1.13.2.5. TelecomunicaŃii 

Centrala telefonică care deserveşte zona CetăŃii Istorice - Alba Iulia este 
amplasată în centrul municipiului Alba Iulia şi deserveşte la ora actuală atât 
abonaŃii existenŃi în oraş cât şi pe cei din Cetatea Istorică. 

ReŃelele de telefonie din zona CetăŃii Istorice, sunt pozate subteran cu excepŃia 
câtrorva străzi secundare din sudul zonei studiate. 
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1.13.2.6. Alimentare cu energie termică 

In prezent in zona CetăŃii Istorice alimentarea cu energie termică pentru 
prepararea hranei, încălzirea şi prepararea apei calde menajere a tuturor spaŃiilor 
utile existente se realizează prin sisteme de încălzire descentralizate de tipul 
centralelor termice şi / sau sobe. 

Toate spaŃiile utile din zonă utilizează drept combustibil gazele naturale. In marea 
majoritate centralele termice ale spaŃiilor utile existente sunt de mică capacitate, 
numai pentru consum propriu. 

 

1.13.2.7. Alimentare cu gaze naturale 

In incinta CetăŃii, în anul 1975 s-au instalat primele conducte de distribuŃie a 
gazelor naturale in regim de presiune redusa. In prezent pe teritoriul CetăŃii 
Istorice sunt pozate conducte de gaze naturale care asigură alimentarea cu gaze 
naturale a abonaŃilor din zona (clădiri social-culturale, instituŃii publice şi câteva 
locuinŃe). 

Conductele de distribuŃie a gazelor naturale sunt montate îngropat, cu excepŃia 
conductelor de pe strada Gabriel Bethlen şi o parte din conducta de pe strada 
Patriarh Miron Cristea, iar diametrele sunt cuprinse intre 50 şi 300 mm. 

 

1.13.2.8. Colectarea şi depozitarea deşeurilor 

În zona studiată colectarea deşeurilor se face de către servicii specializate. În 
vecinătatea "CetăŃii" sunt amplasate containere de colectare selectivă a 
deşeurilor menajere (foto nr. 1). 

 

Foto nr. 1: Containere pentru colectare selectivă pe str. Gemina 
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Foto nr. 2: Hidrant de incendiu amplasat în şanŃurile "CetăŃii" (zona Sud) 

1.13.3. DisfuncŃionalităŃi 

- prezenŃa liniilor aeriene de joasă tensiune; 

- prezenta liniilor aeriene de comunicaŃii fixe; 

- starea de degradare a reŃelelor de apă şi canalizare  

- uzura fizică şi morală avansată a multor echipamente din staŃiile şi 
posturile de transformare  

- soluŃiile centralelor termice de apartament reprezintă un disconfort privind 
sistemele de evacuare a gazelor arse 

- (identificat pe baza chestionarului) Toaletele publice din Cetatea Alba 
Iulia sunt cele ecologice, care nu se pretează la specificul zonei. Oricum 
numărul lor este insuficient, iar curăŃenia lor nu este corespunzătoare. 

- (identificat pe baza chestionarului) InstalaŃiile de stropit spaŃiul verde sunt 
poziŃionate deficitar, ele udând şi pereŃii clădirilor care deşi au fost 
refăcute se confruntă cu probleme cum ar fi căderea tencuielii, umflarea 
vopselei, igrasie etc. O problemă majoră este aceea că aceste instalaŃii 
udă şi pereŃii căruŃelor amenajate pentru comerŃul ambulant fapt ce a dus 
la umflarea lemnului acestora. 

- (identificat pe baza chestionarului) În zona şanŃurilor lipsesc 
branşamentele în punctele în care se pot localiza activităŃi comerciale.  

- (identificat pe baza chestionarului) Coşurile de gunoi existente în acest 
moment în Cetate nu sunt suficiente pentru nevoile zonei. 
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1 http://www.stpalba.ro/program/; cu bold sunt indicate staŃiile din apropierea "CetăŃii". 
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1.14.1. CirculaŃia majoră la nivelul oraşului  

1.14.1.1. Trama stradală majoră 

Trama stradală majoră a oraşului Alba Iulia are o structură radial-inelară şi este 
constituită din: 

A – artere dispuse radial pe traseul DN1 (E 81) spre Sebeş (sud); spre  
Cluj Napoca (nord) str. Regimentul Vânători, Bulevardul Ferdinand I, str. 
I.C.Bratianu, Str. Ardealului, Bulevardul Tudor Vladimirescu, str. 
Alexandru Ioan Cuza ;  

- pe traseul DN74 – spre Zlatna   str. Calea MoŃilor  

- pe traseul Dj 107 - spre  Drămbar  str. Mărăşeşti  

- pe traseul Dj 107A - spre VinŃul de Jos  str. Brânduşei  

- străzile care fac legătura între zonele rezidenŃiale mari din cartierul 
Cetate şi zonele de activităŃi polarizatoare de circulaŃie - gara CFR, 
autogara, zona industrială BărăbănŃ, str. Horea, str. Victoriei, str. 
RevoluŃiei. 

B - inele  colectoare   

1- limitrof  zonei  centrale 

- se desfăşoară pe str. 1 Decembrie 1918, str. Horea, str. Calea 
MoŃilor, strada Încoronării, strada Octavian Goga, strada 
Consiliul Europei, strada N. Bălcescu şi dublat artera principala  
formata din tronsoanele Bulevardul Ferdinand I, str. I.C. 
Brătianu, Str. Ardealului 

2 - compus  din  străzi colectoare existente, în curs de  realizare sau noi 
propuse: 

- B-dul RevoluŃiei, Bulevardul  Republicii  (pana la intersecŃia cu 
Bulevardul Tudor Vladimirescu) 

- Bulevardul Republicii (tronson  propus  pentru închidere inel) 
(de la intersecŃia cu Bulevardul Tudor Vladimirescu pana   la 
Strada  Costache Negruzzi) 

- Tronson nou de la strada  Negruzzi  pe un traseu paralel cu 
linia ferată până la  PiaŃa Gării  

- Bdul Încoronării (tronson Gara – intersecŃia cu   Bulevardul 
Ferdinand I) 

- B-dul Ferdinand I (tronson intersecŃia Gara –cu închidere inel)  

- bulevardul Ion Lăncrănjan închidere inel  ( prelungire  
bulevardul Ion Lăncrănjan de la strada   

- Branduşei  pana la intersecŃia cu DN1  

- bulevardul Ion Lăncrănjan (traseu existent nemodernizat) 

3 -  şoseaua  ocolitoare  V.A.B   existentă, dublează la est închiderea 
inelului 2 şi preia traficul  de tranzit pe direcŃia Sebeş -  Cluj prin 2 noduri:  

- în zona Partoş, în intravilan 
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- în zona  nord estică  pe DN1,  km 385.+555m  

4 - artera de ocolire spre Zlatna (obiectiv public  prioritar) continuare  a 
DN74  pe un traseu extravilan,   pornind din sensul giratoriu existent la 
km 385+160 m  pe DN1, paralel cu linia CF, pe  drumuri de  exploatare, la 
baza dealurilor din nord. Traversează intravilanul  Barabant  pe o distanŃă 
de cca. 660 m, trece la nord de râul Ampoi  pe care il traversează pentru 
a penetra în DN 74  în zona   km 101, pe  teritoriu  comunei Ighiu. 

1.14.1.2. Starea străzilor 

Proiectul “ReparaŃii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în municipiul Alba 
Iulia” a avut ca obiectiv specific dezvoltarea si reabilitarea reŃelei stradale din 
municipiul Alba Iulia prin lucrări de reparaŃii capitale a 24 de străzi de categoria de 
importanŃă III, situate în cartierul vechi al municipiului Alba Iulia cu o lungime totală 
de 12.970 ml. 

1.14.1.3. Transportul public 

In ceea ce priveşte transportul public, operatorul de transport din Alba Iulia (STP 
Alba Iulia2) prestează, începând cu septembrie 2012, un serviciu de transport 
public metropolitan (urban) (unul dintre primele din Ńară), structurat pe şapte zone 
tarifare şi cu valabilitate orară a biletelor. În Zona Metropolitană Alba Iulia sunt 
asigurate servicii publice integrate de transport călători, cu serviciu unic de 
informaŃii, regim unic de taxare a biletelor şi orar unic de transport. 

Începând cu octombrie 2012, după implementarea sistemului de transport public 
local existent în Alba Iulia şi în comunele din arealul AIDA- TL, numărul călătoriilor 
efectuate prin transportul public metropolitan între Alba Iulia şi comunele limitrofe 
(zonele tarifare 2-7) a crescut cu 43% faŃă de ianuarie – septembrie 2012. În cifre 
absolute, numărul călătoriilor suplimentare a fost de 27.300 pe lună, rezultând că 
s-au efectuat cel puŃin 1050 de călătorii suplimentare pe zi, adică 525 călători 
unici pe zi au intrat în Alba Iulia folosind transportul public în detrimentul 
autoturismului. Luând în considerare pentru aceştia o rată medie de ocupare de 
2,5 persoane / autoturism, rezultă minim 210 autoturisme dezlocuite în fiecare zi 
din traficul din Alba Iulia, la orele de vârf (7,30-8,15). Aceasta se traduce şi prin 
210 locuri de parcare pe zi disponibile suplimentar, faŃă de perioada anterioară 
implementării transportului metropolitan.  

STP Alba Iulia asigură şi 2 trasee de tip "city tour", având ca punct de plecare / 
sosire Gara Alba Iulia, dar care ating doar tangenŃial "Cetatea" pe latura de sud 
(cu opriri la Cimitirul Eroilor şi Platoul Romanilor. 

Există cca. 60 de linii principale cu orar normal şi alte cca. 60 cu orar special (în 
general pe relaŃiile periurbane şi care circulă doar la anumite ore şi în anumite 
intervale orare). Majoritatea traseelor au ca puncte de plecare / sosire gara 
oraşului sau P-Ńa Alessandria şi  asigură o accesibilitate relativ bună în zona 
"CetăŃii" cele mai frecvente opriri cu acces rapid spre "Cetate" fiind pe latura 
vestică: staŃiile Platoul Romanilor sau Hotel Cetate. Pe latura de sud staŃia cea 
mai apropiată este Cimitirul Eroilor, iar pe latura de est, staŃia "Electrica" în dreptul 
PieŃei Consiliul Europei, dar aici ajung doar cursele cu orar special. 

                                                        
2 Societatea de Transport Public Alba Iulia; www.stpalba.ro. Pe site-ul societăŃii pot fi observate 
traseele a 56 de linii principale de transport public (din cca. 130) şi orarul autobuzelor. 
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1.14.2. CirculaŃia în zona studiată 

CirculaŃia locală în zona de studiu este analizată sub aspectul circulaŃiei pietonale 
şi a celei carosabile, urmărindu-se identificarea principalelor caracteristici şi 
disfuncŃionalităŃi ale acestora în scopul formulării unui diagnostic şi al 
fundamentării unor propuneri de intervenŃie şi optimizare.  

CirculaŃia în zone de studiu se referă în principiu la 3 sub-zone distincte:  

- zona interioară a "CetăŃii" 

- zona şanŃurilor interioare şi exterioare ale "CetăŃii" 

- zona exterioară adiacentă "CetăŃii" 

Principalele aspecte ale circulaŃiei în zona studiată sunt reprezentate şi în 
Planşele 1.14.1, 1.14.2 şi 1.14.3. 

1.14.2.1. CirculaŃii şi trasee pietonale 

CirculaŃia pietonală are o importanŃă deosebită la nivelul zonei de studiu, fiind 
principalul mod de parcurgere a "CetăŃii" de către vizitatori şi de accesare a 
obiectivelor de interes cultural turistic din zonă.  

Accesele: 

"Cetatea" este accesibilă pietonal din mai multe direcŃii, dar principalele accese 
sunt la vest şi la est pe traseul celor 6 porŃi principale (a se vedea Figura nr. 1 şi 
Foto nr. 1-5). 

În est, accesul prin Poarta III este posibil şi dinspre Traseul Nordic prin şanŃuri, iar 
în vest accesele istorice, reabilitate în urma lucrărilor de restaurare din ultimii ani 
sunt completate de accesul dinspre hotel Cetate prin str. N. Iorga (la nord de şi 
paralelă cu str. M. Viteazul). Acest acces continuă printr-o amplă esplanadă 
pietonală (numită P-Ńa Tricolorului) ce conduce către ansamblul Catedralei 
Ortodoxe a Încoronării (foto nr. 6). 

În aceeaşi zonă au fost create şi câteva pasaje de acces direct de la nivelul străzi 
către şanŃurile interioare ale "CetăŃii" (foto nr. 7). Din păcate aceste pasaje sunt în 
prezent neluminate şi nu pot fi utilizate de persoane cu dizabilizăŃi. De asemenea 
ele nu sunt în prezent însoŃite de indicatoare adecvate prin care să fie 
semnalizate ca accese în şanŃurile "CetăŃii".  

 

Figura nr. 1: Zone de grupare a acceselor în "Cetate" la est şi la vest 
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Dinspre est există aşadar 2 accese pietonale: prin porŃile I-III şi prin şanŃurile 
exterioare, iar dinspre vest de asemenea: prin porŃile IV-VI (din zona Arhivelor 
Statului) şi prin str. Nicolae Iorga (din dreptul hotelului Cetate). 

 

Foto nr. 1: Acces dinspre Poarta I 

 

Foto nr. 2: Accesul în "Cetate" prin Poarta II 

Accesul pietonal în "Cetate" se poate face şi pe laturile de Nord şi Sud (Figurile 2 
şi 3). Pe latura de Nord, un acces important este prin Poarta VII pusă recent în 
valoare prin lucrările de reabilitare, accesibilă dinspre Calea MoŃilor sau de pe str. 
Gemina. Din păcate nici acest acces nu este semnalizat în mod adecvat prin 
indicatoare. Alte 2 accese sunt posibile prin urechile laterale ale Ravelinului Sf. 
Elisabeta. Toate aceste 3 accese conduc către şanŃul interior al "CetăŃii" dar nu 
asigură un acces direct către interiorul acesteia. Pentru a se ajunge la Poarta III 
sau la Poarta IV se parcurg 6-800 metri.  

Mai scurt este accesul dinspre bd. Decebal prin pasarela care porneşte din 
dreptul locului de joacă (a se vedea Figura nr. 2) care continuă cu un pasaj ce 
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debuşează relativ aproape de Poarta III (în zona terenurilor de tenis CS Mova 
Alba Iulia). 

 

Figura nr. 2: Accese în "Cetate" grupate pe latura de Nord 

 

Foto nr. 3: Accesul în "Cetate" prin Poarta III 
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Foto nr. 4: Pasarelă pietonală între Poarta IV şi Poarta V 

O serie de alte acces pietonale se află pe latura de sud (Figura nr. 3), două dintre 
ele prin urechile Ravelinului Trinitarienilor (foto nr. 8) şi un al treilea pe la 
extremitatea sud-estică a fortificaŃiilor la intersecŃia bd. Încoronării cu bd. O. Goga. 
(foto nr. 9). Acest din urmă acces se face prin scara care ajunge în dreptul 
bisericii ortodoxe de lemn M. Viteazul şi debuşează în str. Mitropolit Simion 
Ştefan. La un nivel intermediar o alee şi un pasaj asigură o legătură directă cu 
şanŃurile interioare ale "CetăŃii". Acest acces, de asemenea nesemnalizat este 
unul important deoarece este în vecinătatea unei staŃii de transport în comun şi 
este aproape de Poarta III. Nici acest acces nu poate fi utilizat de persoane cu 
dizabilităŃi. 

 

Figura nr. 3: Accese în "Cetate" grupate pe latura de Sud 
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Foto nr. 5: Accesul în "Cetate" prin tunel la Poarta VI 

Pot fi numărate 15 accese în "Cetate", dintre care însă doar 3 asigură accesul în 
interiorul acesteia, celelalte fiind accese intermediare sau pentru şanŃuri. Accesul 
cel mai "comod" pentru toate categoriile de utilizatori este cel dinspre hotel Cetate 
pe str. N. Iorga, avantajos şi sub aspectul conexiunii la rutele transportului public.  

DistanŃele medii de la PorŃi către centrul ansamblului sunt de 3-500 metri. 
Legăturile dintre şanŃuri şi interiorul "CetăŃii" sunt puŃine la număr şi la distanŃe 
relativ mari: în dreptul PorŃilor IV-V, prin platformele intermediare de pe latura de 
est şi în zona administrată de Grup Corint, prin caponiera curtinei dintre 
Bastioanele Sf. Ştefan şi Sf. Eugen. Acest din urmă acces, cel mai direct şi scurt 
către centrul "CetăŃii" este un acces controlat (supus unei taxe) fiind parte a 
"Traseului celor 3 fortificaŃii". 

 

Foto nr. 6: Acces pietonal şi carosabil în "Cetate" dinspre vest 
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Foto nr. 7 Pasaje de acces în şanŃurile "CetăŃii" (în zona de vest) 

 

Trasee şi amenajări 

Principala rută pietonală este pe direcŃia Poarta I – Poarta VI, de-a lungul străzii 
Mihai Viteazul şi se constituie ca o axă principală, transversală a "CetăŃii".  
Traseul are o lungime totală de peste 800m şi este amenajat în prezent cu 
elemente de mobilier urban şi de artă urbană.  

Traseul mai cuprinde pasarele şi poduri de lemn la cele două extremităŃi precum 
şi mici tuneluri care traversează fortificaŃiile.  

Traseele pietonale din interiorul "CetăŃii" sunt reabilitate şi placate cu pavele de 
beton, sunt protejate cu bolarzi în zonele de suprapunere sau intersecŃie cu 
circulaŃia carosabilă, sunt echipate cu lucrări tehnico-edilitare şi stâlpi ornamentali 
pentru iluminatul public (foto nr. 11, 12). 

Traseele exclusiv pietonale din interiorul "CetăŃii" sunt str. Mihai Viteazul (cu 
excepŃia unei mici zone în care este traversată de carosabil între intersecŃiile cu 
str. Mitr. Alexandru Şterca SuluŃiu şi str. Militari) şi str. Muzeului  din care se 
accede în Muzeul şi Sala Unirii. 
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Foto nr.8: Acces secundar în "Cetate" dinspre sud 

 

Foto nr. 9: Acces dinspre sud-est spre biserica de lemn şi şanŃurile "CetăŃii" 

Trasee pietonale şi ciclabile au fost amenajate în şanŃurile interioare, care sunt 
accesibile şi carosabil pe cea mai mare parte a lor. Lungimea traseelor din şanŃuri 
este de aproape 3km. Traseele sunt amenjate peisajer şi echipate cu elemente de 
mobilier urban, reŃele tehnico-edilitare şi de iluminat public. Pavajul de culori 
diferite marchează diferitele tipuri de circulaŃii: pietonale, ciclabile, carosabile. 

Pe laturile de sud şi este între Bastioanele Sf. Eugeniu şi Sf. Capistrano, şanŃul 
interior se îngustează şi cuprinde doar amenajări pietonale şi ciclabile (foto nr. 
10). Trasee pietonale sunt amenajate şi în zona administrată de SC Grup Corint, 
cuprinzând "Traseul celor trei fortificaŃii" (Bastionul Saşilor, Poarta Monetăriei, 
Poarta de Sud a Castrului Roman). Tot în acest areal sunt amenajate şi puncte de 
belvedere.  
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Foto nr. 10: Amenajări pietonale cu caracter peisajer în şanŃurile interioare 

 
Foto nr. 11:Zone carosabile şi pietonale amenajate în "Cetate" (str. Patriarh Miron 
Cristea) 

Traseele pietonale din interiorul "CetăŃii" şi din şanŃuri sunt incluse în 4 trasee de 
interes turistic: Traseul Nord, Traseul Sud, Traseul PorŃilor şi Traseul celor trei 
fortificaŃii (a se vedea şi studiul nr. 1.12, cap. 1.12.3). 

În exteriorul "CetăŃii", circulaŃiile pietonale prezintă caracteristicile obişnuite fiind în 
general în stare bună şi foarte bună. Zone cu o importantă circulaŃie pietonală se 
află în partea de vest, în Parcul Unirii şi pe bd. Transilvaniei.  

Amenajările pietonale sunt de o calitate mai scăzută pe străzile secundare din 
nordul, estul şi mai ales din sudul zonei de studiu unde pe alocuri trotuarele 
lipsesc sau sunt într-o stare de avansată degradare (foto nr. 19). 
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Foto nr. 12: Detalii de amenajări stradale şi hidro-edilitare în "Cetate" (str. Gabriel 
Bethlen) 

 

1.14.2.2. CirculaŃia carosabilă şi parcările publice 

CirculaŃia carosabilă este prezentă atât în exteriorul cât şi în şanŃurile şi în 
interiorul "CetăŃii". Perimetral, "Cetatea" este înconjurată de un inel principale de 
circulaŃie format din:  

- bd. Încoronării la sud,  

- bd. I Decembrie 1918 şi bd. Horea la vest 

- Calea MoŃilor la nord şi 

- succesiunea de străzi N. Bălcescu, Decebal, O. Goga la est 

Toate aceste artere au trasee de transport public şi staŃii. Din acest punct de 
vedere mai importante sunt bd. Încoronării şi bd. 1 Decembrie 1918. Arterele de 
pe laturile de sud, vest şi nord sunt artere de circulaŃie cu câte 2 benzi pe sens, 
pe Calea MoŃilor existând şi o separare a sensurilor pe mijloc. Pe latura de est, 
străzile au câte o bandă pe sens, dar există o bretea suplimentară pe latura 
dinspre "Cetate" care asigură accesul şi spaŃiu de parcare la locuinŃele şi 
instituŃiile din zonă. Această bandă suplimentară este separată de circulaŃia 
principală printr-un spaŃiu plantat cu o lăŃime de cca. 7m. 

Arterele principale sunt asfaltate şi în stare bună, excepŃie făcând banda 
suplimentară sus-amintită care este în stare medie, necesitând reabilitarea 
îmbrăcăminŃii asfaltice. 

Arterele secundare din exteriorul "CetăŃii" deservesc zonele de locuinŃe din nord-
vest, nord şi sud şi sunt în general asfaltate şi în stare medie (str. Aurel Vlaicu în 
nord-vest, str. Gemina în nord şi străzile Apulum, Aron Pumnul, CetăŃii şi Crişan în 
sud). ReŃeaua stradală este echipată cu lucrări tehnico-edilitare şi iluminat public. 
În sud unele străzi prezintă contraste evidente: cele reabilitate şi modernizate, de 
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acces la "Cetate" faŃă de cele de interes strict local dintre care unele au un aspect 
semi-rural (foto nr. 18, 19). 

 

Foto nr. 13: Accesul carosabil principal în "Cetate" dinspre vest 

 

Foto nr. 14: Accesul controlat dinspre hotel "Cetate" subdimensionat pentru  
maşinile de intervenŃie ale ISU 
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Foto nr. 15: Trasee pietonale sau ocazional carosabile amenjate în zona de acces 
Poarta III 

 

 

Foto nr. 16: Amenajări cu caracter peisajer şi circulaŃii în şanŃurile "CetăŃii" (zona 
de nord) 

Străzile interioare ale "CetăŃii" sunt în general carosabile, asigurând accesul la 
instituŃiile administrative, de învăŃământ, de sănătate şi de altă natură localizate 
aici. Principalul şi practic singurul acces carosabil în zona interioară se face 
dinspre vest, din dreptul hotelului Cetate, pe str. Nicolae Iorga din care se asigură 
distribuŃia circulaŃiei auto în reŃeaua stradală interioară. Aceasta are o formă 
geometrică, ortogonală cu 4 artere pe direcŃia est-vest (G. Bethlen, N. Iorga, M. 
Viteazul şi Militari) şi alte 4 pe direcŃia nord-sud (patr. M. Cristea, mitr. A. Şterca 
SuluŃiu,  Muzeului şi Aleea Castanilor). 
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Toate arterele carosabile interioare sunt reabilitate, pavate cu piatră cubică şi 
echipate cu reŃelele tehnico-edilitare. ŞanŃurile interioare au fost de asemenea 
amenajate pentru circulaŃie carosabilă (cu excepŃia unei mici zone mai înguste din 
sud şi est). Accesul carosabil în şanŃuri se realizează din str. MoŃilor (din păcate 
nesemnalizat) prin intermediul unui traseu amenajat în exteriorul celui de-al doilea 
rând de fortificaŃii pe latura de est. În dreptul bastionului Sf. Capistrano după ce 
depăşeşte Ravelinu SF. Capistrano şi zona terenurilor de tenis traseul se separă: 
la dreapta se poate intra în şanŃurile interioare, iar înainte se poate ajunge la 
Poarta III şi în continuare pe str. Mitr. Simion Ştefan până la biserica ortodoxă de 
lemn Mihai Viteazul. 

Un acces carosabil în zona şanŃurilor este posibil şi prin Poarta VII, dar în prezent 
acesta este blocat. În principiu accesele carosabile ar trebui să fie controlate prin 
barierele amplasate la intrare, dar deocamdată este practic liber. 

 

Foto nr. 17: Amenajări cu caracter peisajer şi circulaŃii în şanŃurile "CetăŃii" (zona 
de sud) 

SpaŃii de parcare sunt asigurate atât în interiorul cât şi în exteriorul "CetăŃii". În 
total în zona de studiu au putut fi identificate peste 900 de parcaje amenajate, 
inclusiv cca. 30 de locuri de parcare pentru autoturisme (a se vedea Tabel nr. 1). 
Dacă s-ar socoti şi parcările disponibile neamenajate din lungul străzilor 
exterioare, numărul acestora poate trece de 1000 şi la nivelul actual de vizitare 
pare a fi mai mult decât suficient. Problema este că nu sunt semnalizate şi 
indicate corespunzător pentru a facilita accesul turiştilor, iar unele sunt la distanŃă 
prea mare de centrul "CetăŃii". 

Tabel nr. 1: Locuri de parcare în zona de studiu 

Sub-zone echipate cu parcări Autoturisme Autocare 

In interiorul "CetăŃii" 166  
In şanŃurile interioare 283  
In şanŃurile exterioare 301 24 
In exterior în limitele zonei de studiu 184 5 
TOTAL 934 29 
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Figura nr. 4: Amplasarea zonelor de parcare în interiorul "CetăŃii" 

După cum se poate observa din Tabelul nr. 1, Figura nr. 4 şi din Planşa nr. 1.14.3 
cel mai mare număr de locuri de parcare este asigurat în zona şanŃurilor – cca. 
600 în total. Problema este că din aceste zone pentru a ajunge în interiorul 
"CetăŃii" trebuie parcurse distanŃe care depăşesc uneori 500metri. 

Pentru zona interioară sunt disponibile 166 locuri de parcare la care se adaugă o 
serie de locuri de parcare în incinta unora dintre instituŃiile localizate aici 
(batalionul de Geniu, episcopia, inspectoratul judeŃean etc.). În zona principală de 
acces dinspre vest mai sunt disponibile cca. 100 de locuri de parcare în exterior la 
care se adaugă alte cca. 80 în limitele fortificaŃiilor exterioare (lângă hotel Cetate). 

 

Foto nr. 18: Amenajări recente ale carosabilului în zona de acces din sudul 
"CetăŃii" 
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Foto nr. 19: Stradă cu aspect rural în zona de sud (str. Aron Pumnul) 

În concluzie se poate aprecia că circulaŃiile pietonale şi carosabile precum şi 
parcajele amenajate satisfac cerinŃele actuale şi se află – cu mici excepŃii – în 
stare bună şi foarte bună. Există însă unele probleme legate de accesibilitate 
pietonală sau carosabilă în anumite zone ale ansamblului. Astfel trebuie subliniat 
accesul dificil al maşinilor de intervenŃie prin str. N. Iorga (datorită dimensionării 
necorespunzătoare a barierei) şi lipsa accesului carosabil pentru intervenŃii în 
situaŃii de urgenŃă în colŃul sud-estic al şanŃurilor.  

1.14.3. DisfuncŃionalităŃi 

- Accesul persoanelor cu handicap în toată Cetatea este deficitară datorită 
lipsei rampelor de acces sau a lifturilor, mai ales în zona şanŃurilor. În 
acest moment accesul acestora în şanŃuri nu se poate realiza. 

- Accesul maşinilor de intervenŃie ale ISU este îngreuiat de modul în care 
au fost montate barierele în zona de acces din dreptul hotelului "Cetate". 

- Indicatoarele rutiere pentru maşini lipsesc în acest moment din Cetate 
fapt ce face dificilă deplasarea autovehiculelor.  

- Accesul pentru aprovizionare în Cetate şi în şanŃuri este deficitar putând 
fi realizat doar printr-o singură parte (Nord) fapt ce îngreunează 
activitatea diverşilor agenŃi economici. Este necesară amenajarea 
accesului maşinilor pe zona sudică şi prin spatele Palatului Apor. 

- Pistele pentru biciclete nu există (sau nu sunt amenajate ca piste 
ciclabile) în Cetate. 

- Este necesară amenajarea de locuri de parcare în anumite zone care să 
deservească unii agenŃi economici (cluburile de agrement, restaurantele, 
pub-urile) sau instituŃii publice. 
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Anexa nr. 1: Harta transportului public în zona periurbană a municipiului Alba Iulia (conf. www.stpalba.ro) 
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Anexa nr. 2: Trasee de transport în comun cu program continuu pe parcursul 

zilei (de luni până vineri)3 
 

Linia Program Traseu 

101 
06:40, 06:50, 07:05, 07:20, 07:25, 
07:35, 08:10, 09:05, 10:10,  12:10, 
13:15, 14:12, 14:52, 15:32, 16:12. 

LINIA 101  Gara  -   CIMITIRUL EROILOR II  -   Incoronarii II  -   
PLATOUL ROMANILOR-   Biserica Sfanta Ecaterina II  -   Spital 
II  -   Closca II - HOTEL CETATE II  -   Horea II  -   Primarie  -   
Romtelecom  -   Casa armatei  -   Motilor I  -   Mercur I  -   Piata I  
- Spital I  -   Biserica Sfanta Ecaterina I  -   Revolutiei 1989 I  -   
Macului  -   Incoronarii I  -   CIMITIRUL EROILOR I  -   Gara    

101A 
06:10, 07:10, 7:30, 8:55, 10:30, 11:55, 
12:30, 14:00, 15:15, 16:00. 

LINIA 101A  Gara  -   CIMITIRUL EROILORII  -   Incoronarii II  -   
PLATOUL ROMANILOR-   Biserica Sfanta Ecaterina II  -   Spital 
II  -   Closca II  - HOTEL CETATE II  -   Horea II  -   Primarie  -  
 Centrul de zi pentru Varstnici  -   Casa armatei  -   Motilor I  -   
Mercur I  -   Piata I  -   Spital I  -   Biserica Sfanta Ecaterina I  -   
Revolutiei 1989 I  -   Macului  -   Incoronarii I  -   CIMITIRUL 
EROILORI  -   Gara   

102 
06:40, 06:55, 07:25, 08:05, 08:15, 
08:45,  11:05, 11:40, 12:45, 13:40, 
14:17, 15:07, 15:47, 16:17. 

LINIA  102  Gara  - CIMITIRUL EROILORII  -  Incoronarii II  - 
Lalelelor  - Revolutiei 1989 II  - Biserica Sfanta Ecaterina II  - 
Spital II  - Piata II  -   Mercur II  - Motilor II  - Primarie  - 
Romtelecom  - Casa armatei  - Horea I  - HOTEL CETATE I  -  
Closca I  - Spital I -   Biserica Sfanta Ecaterina I  -   Revolutiei 
1989 I  -   Lalelelor -  Incoronarii I  -  CIMITIRUL EROILORI  -   
Gara 

103 

00:05, 04:45, 05:15, 05:25, 05:50, 
06:00 
06:05 – 07:00 din 7 in 7 min 
07:00 – 08:00 din 5 in 5 min 
08:00 – 14:00 din 7 in 7 min 
14:00 – 18:00 din 5 in 5 min 
18:00 – 22:00 din 10 in 10min 
22:00, 22:05, 22:15, 22:25, 22:30, 
22:40, 23:00. 

LINIA 103  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 3 I  -   Ardealul  -   
Profi  -   Mercur I  -   Piata I  -   Spital I  -   Biserica Sfanta 
Ecaterina I  -   Revolutiei 1989 I  -   Macului  -   Incoronarii I  -   
CIMITIRUL EROILORI  -   Gara 

103A 
06:35, 07:15, 08:35, 09:40, 10:30, 
11:50, 13:35, 14:30, 15:35, 18:30. 

LINIA 103A  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 3 I  -   Ardealul  -   
Profi  -   Mercur I  -   Piata I  -   Spital I  -   Biserica Sfanta 
Ecaterina I  -   Revolutiei 1989 I  -   Caminul de varstnici   

103R 
07:10,  10:00,  12:00,  13:00,  14:10, 
 16:00,  17:20,  19:20. 

LINIA 103R  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 3 I  -   Ardealul  -   
Profi  -   Mercur I  -   Piata I  -   Spital I  -   Biserica Sfanta 
Ecaterina I  -   Revolutiei 1989 I  -   Macului  - OGA - Recea 1 – 
Recea 2 – Recea 3 – Recea 4 – Izvorului I – Incoronarii II – 
CIMITIRUL EROILOR II – Gara – Scoala Avram Iancu I - 
Romtelecom 

104 

00:30, 04:00, 04:20, 05:00, 05:30, 
05:50, 
06:00 – 08:00 din 5 in 5 min,  
08:00 – 14:00 din 7 in 7 min,  
14:00 – 18:00 din 5 in 5 min,  
18:00 – 22:00 din 10 in 10 min,  
22:15, 22:25, 22:35, 22:40, 23:00. 

LINIA 104  Gara  -   CIMITIRUL EROILOR II  -   Incoronarii II  -   
PLATOUL ROMANILOR-   Biserica Sfanta Ecaterina II  -   Spital 
II  -   Piata II  -   Mercur II  -   Stadion  -   Alsting  -   Ampoi 3 II  -   
Casa de Pensii  -   Unirea II (Magazin)  -   PIATA 
ALESSANDRIA  -   Scoala Avram Iancu II  -   Gara   

104A 
07:00, 07:40, 09:10, 10:15, 11:05, 
12:25, 14:00, 15:05, 16:00, 19:05.  

LINIA  104A  Caminul de varstnici  -   Revolutiei 1989 II  -   
Biserica Sfanta Ecaterina II  -   Spital II  -   Piata II  -   Mercur II  -
   Stadion  -   Alsting  -   Ampoi 3 II  -   Casa de Pensii  -   Unirea 
II (Magazin)  -   PIATA ALESSANDRIA  -   Scoala Avram Iancu 
II  - Gara    

104R 
07:25, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 
14:15, 16:40, 18:00, 19:40.  

LINIA 104R  PIATA ALESSANDRIA  -   Scoala Avram Iancu II - 
Gara  -   CIMITIRUL EROILOR II - Izvorului II - Recea 4 – Recea 
3 – Recea 2 – Recea 1 - OGA - PLATOUL ROMANILOR-   
Biserica Sfanta Ecaterina II  -   Spital II  -   Piata II  -   Mercur II  -

                                                        
3 http://www.stpalba.ro/program/; cu bold sunt indicate staŃiile din apropierea "CetăŃii". 
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Linia Program Traseu 
   Stadion  -   Alsting  -   Ampoi 3 II  -   Casa de Pensii  -   Unirea 
II (Magazin)  -   PIATA ALESSANDRIA  -   Scoala Avram Iancu 
II  - Gara 

105 

05:55, 06:50, 08:00, 08:25, 09:00, 
09:40, 10:00, 11:25, 11:55, 12:40, 
13:30, 14:30, 15:15, 15:40, 16:00, 
16:30, 17:30, 18:45, 20:10, 21:15 

Linia 105 -  Gara  -   CIMITIRUL EROILOR II  -   Incoronarii II  -   
PLATOUL ROMANILOR-   Biserica Sfanta Ecaterina II  -   Spital 
II  -   Piata II  - Mercur II  -   Stadion  -   Alsting  -   Ampoi 3 II  - 
Ampoi 1 

105G 

06:25, 06:45, 07:10, 07:20, 08:05, 
08:45, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 14:10, 14:55, 15:45, 16:10, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00. 

LINIA 105G - Gara  -   CIMITIRUL EROILOR II  -   Incoronarii II  -
   PLATOUL ROMANILOR-   Biserica Sfanta Ecaterina II  -   
Spital II  -   Piata II  - Mercur II  -   Stadion  -   Alsting  -   Ampoi 3 
II  - Ampoi 1 -   Pompieri  -   Ambient – Rekord - Gemina 

105C 

06:15, 07:00, 07:10, 07:35, 07:45, 
07:50*, 08:21, 08:45, 09:00, 09:20, 
09:45, 10:00, 10:20, 10:50, 11:20, 
11:45, 12:15, 12:20, 13:00, 13:20, 
13:50, 13:55, 14:15, 14:50, 15:00, 
15:10, 15:20, 15:35, 15:40, 16:00, 
16:10, 16:20, 16:50, 17:10, 17:25, 
17:51, 18:10, 18:50, 19:05, 19:50, 
20:15, 20:30, 20:50, 21:35, 21:50, 
22:20. 

LINIA 105C - Gemina -  Resial  -   Aprohorea  -   Ampoi 2 - Ampoi 
3 I  -   Ardealul  -   Profi  -   Mercur I  -   Piata I  -   Spital I  -   
Biserica Sfanta Ecaterina I  -   Revolutiei 1989 I  -   Macului  -   
Încoronării I  -   CIMITIRUL EROILOR I  - Gara 

106 

05:50, 06:18, 06:45, 08:28, 09:28, 
10:15, 10:35, 11:15, 12:55, 13:15, 
13:25, 14:20, 14:40, 15:30, 15:45, 
16:40, 17:35, 19:45, 20:55 

LINIA 106 -  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 1 

106A 
07:10, 07:30*, 13:35, 13:50*, 14:55, 
20:00. 

LINIA 106A -  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 1  - Pompieri  - 
Ambient 

106G 

07:35, 08:40, 11:00, 12:00, 13:00, 
13:55, 14:40, 14:55, 15:25, 15:50, 
16:35, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 22:00 

LINIA 106G -  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 1  - Pompieri  - 
Ambient – Gemina 

106C 

06:02, 16:30, 07:00, 07:25, 07:50*, 
07:55, 08:05*, 08:30, 08:41, 09:10, 
09:41, 09:55, 10:30, 10:55, 11:30, 
11:55, 12:55, 13:10, 13:30, 13:40, 
13:50, 13:55, 14:35, 14:55, 15:10, 
15:20, 15:45, 16:00, 16:10, 16:35, 
16:55, 17:25, 17:50, 18:20, 18:25, 
19:25, 20:00, 20:15, 20:25, 21:10, 
21:25. 

LINIA 106C – Gemina -  Resial  -   Aprohorea  -   Ampoi 2  -    
Casa de Pensii  -   Unirea II (Magazin)  -   PIATA 
ALESSANDRIA  -   Scoala Avram Iancu II  -   Gara  

107 

05:25, 06:05, 06:20, 07:15, 09:00, 
09:55, 11:00, 12:15, 13:55, 14:10, 
15:22, 16:00, 16:50, 18:10, 18:40, 
19:25, 20:00, 21:10, 22:10, 23:15. 

LINIA 107  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 1  -   Pompieri  -   
Barabant I  -   Barabant II  -   Barabant III  -   Barabant IV 

107A 

05:40, 06:25, 06:35, 06:45, 08:10, 
09:20, 10:15, 11:15, 12:35, 16:20, 
17:05, 18:25, 18:55, 19:40, 20:15, 
21:25, 22:25. 

LINIA 107A  Barabant IV  -   Barabant V  -   Barabant VI  -   
Aprohorea  -   Ampoi 2  -   Casa de Pensii  -   Unirea II (Magazin)  
-   PIATA ALESSANDRIA  -   Scoala Avram Iancu II  -   Gara  

110 

07:50, 08:10, 08:45, 10:30, 11:10, 
12:20, 13:15, 14:00, 14:30, 15:25, 
16:00, 17:30, 18:20, 19:30, 21:15, 
23:30. 

LINIA 110  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 3 I  -   Ardealul  -   
Profi  -   Motilor III  -   Motilor (Micesti) I - Motilor (Micesti) III -   
Micesti I  -   Micesti II  -   Micesti III  -   Micesti IV (Gradinita)  -   
Micesti V (Monument)  

110C 

05:35, 06:20, 08:10, 08:30, 09:05, 
10:50, 11:30, 12:40, 13:35, 14:20, 
14:50,  15:45, 16:20, 17:50, 18:40, 
19:45, 21:35. 

LINIA 110C  Micesti V (Monument) – Micesti VI – Motilor (Micesti 
) II – Motilor  – Stadion – Alsting – Ampoi 3 – Casa de Pensii – 
Unirea II (Magazin) – PIATA ALESSANDRIA – Scoala Avram 
Iancu II - Gara 

110Z 
06:00, 06:45, 09:10, 11:25, 12:30, 
14:30, 16:30, 17:10, 19:15, 21:10. 

LINIA 110Z  Gara  -   Scoala Avram Iancu I  -   Romtelecom  -   
Unirea (Sinagoga)  -   Alba MALL  -   Ampoi 3 I  -   Ardealul  -   
Profi  -   Kaufland  -   Motilor (Micesti) I  -   Micesti -Albac I – 
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Linia Program Traseu 
Micesti-Stadion – Micesti-Zavoi – Micesti-Groape - Micesti-Zavoi 
–Micesti-Stadion –Micesti -Albac I -Motilor (Micesti ) II – Motilor  
– Stadion – Alsting – Ampoi 3 – Casa de Pensii – Unirea II 
(Magazin) – PIATA ALESSANDRIA – Scoala Avram Iancu II - 
Gara 

110R 
05:30, 06:20, 07:10, 09:30, 11:45, 
12:50, 14:50, 16:50, 17:30, 19:35, 
21:30 

LINIA 110R - Micesti (Zavoi) - Str. Albac - Ampoi 3 - Centru Gara 

111 
05:10, 06:05, 06:50, 07:05*, 08:00, 
10:30, 13:15, 14:20, 16:00, 17:30, 
19:10, 21:00, 23:35. 

LINIA 111  PIATA ALESSANDRIA – Scoala Avram Iancu II – 
Gara – OGA – Transavia – Paclisa I – Paclisa II – Paclisa III – 
Paclisa (Cap de linie) 

111A 
05:30, 06:20, 07:10, 07:15*, 08:20, 
10:50, 13:40, 14:40, 16:20, 17:50, 
19:30, 21:20, 23:55. 

LINIA 111A   Paclisa (Cap de linie)– Paclisa III – Paclisa II – 
Paclisa I – Transavia – Brandusei – Incoronarii I – CIMITIRUL 
EROILOR I – Gara – Scoala Avram Iancu I - Romtelecom 

113 

05:15, 05:30, 06:45, 07:00, 07:50, 
09:15, 10:30, 12:20, 13:20, 14:25, 
15:30, 16:15, 17:00, 18:30, 20:15, 
21:15, 22:30, 23:35  

LINIA 113  PIATA ALESSANDRIA -  Scoala Avram Iancu II – 
Gara – Partos 1 I – Partos 2 I – Oarda de Jos (Cabinet Medical) – 
Oarda de Jos (Garoafelor) 1 – Oarda de Jos (Garoafelor) 2 – 
Oarda de Jos (Garoafelor) 3 - Oarda de Jos (Transformator) I - 
Oarda de Sus 1 – Oarda de Sus 2 – Oarda de Sus 3 (cap de 
linie) 

113R 

00:00, 05:30, 05:55, 06:20, 07:15, 
07:25, 08:15, 09:40, 10:55, 12:45, 
13:45, 14:45, 15:55, 16:25, 16:40, 
17:25, 18:55, 20:40, 21:35, 22:55. 

LINIA 113B  Oarda de Sus 3 (cap de linie) – Oarda de Sus 2 – 
Oarda de Sus 1 – Oarda de Jos (Transformator) II – Oarda de 
Jos (Magazin) II – Partos 2 II – Partos 1 II – Gara – Scoala 
Avram Iancu I - Romtelecom 

122 
06:35, 07:20, 07:25, 07:30, 13:30, 
14:15, 14:30, 15:30, 16:40, 19:05, 
23:15. 

LINIA 122  Zona Barabant inclusiv fabricile – Ampoi 2 – Casa de 
Pensii – Unirea II (Magazin) – Casa Armatei – Motilor I – Mercur I 
– Piata I – Spital I – Biserica Sfanta Ecaterina I – Revolutiei 1989 
I – Macului – Incoronarii I – CIMITIRUL EROILOR I - Gara 

122A 
06:35, 06:40, 07:15, 08:00, 15:15, 
15:20, 23:15. 

LINIA 122A  Zona Barabant inclusiv fabricile -  Ampoi 2 – Ampoi 
3 I – Ardealul – Profi -  Mercur I  -   Piata I  -   Spital I  -   Biserica 
Sfanta Ecaterina I  -   Revolutiei 1989 I  -   Macului  -   Incoronarii 
I  -   CIMITIRUL EROILOR I - Gara 

122C 
06:20, 06:30, 06:35, 06:45, 07:15, 
08:00, 15:15, 15:20, 23:15. 

LINIA 122C  Zona Barabant inclusiv fabricile – Ampoi 2 – Casa 
de Pensii – Unirea II (Magazin) – PIATA ALESSANDRIA – 
Scoala Avram Iancu II - Gara 

301 
05:00 05:45 06:30 7:50 10:25 13:15 
14:25 16:15 17:30 19:30 21:00 

 P-ta Consiliul Europei - Autogara – SEUSA  
*plecare STR. DECEBAL (contagioase) 
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1.15.1. Introducere  

1.15.1.1. Informații generale 

Această lucrare reprezintă studiul de fundamentare de mediu cu caracter analitic 
pentru actualizare Plan urbanistic zonal zona protejata Cetatea Alba Iulia. 

Obiectivele principale ale studiului de fundamentare sunt, în principal, descrierea 
situaŃiei actuale a mediului (caracterizarea fizico - geografică, starea factorilor de 
mediu, deşeuri, riscuri naturale, precum şi identificarea disfuncŃionalităŃilor – 
priorităŃilor de mediu). 

La întocmirea lucrării s-a Ńinut cont şi de prevederile Directivelor Europene din 
domeniul protecŃiei mediului, transpuse şi implementate în legislaŃia naŃională 
printr-o serie de acte normative, precum legi, ordine, ordonanŃe de urgenŃă, 
regulamente, etc.  

De asemenea, la elaborarea lucrării au fost luate în considerare şi specificaŃiile 
mai multor documente de specialitate, precum:  

• Raportul anual privind starea mediului în judeŃul Alba (2009 şi 2011); 

• Planul Urbanistic General; 

• Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național – Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României nr. 93/2000, aprobată prin Legea nr. 
344/2001, care defineşte întreg oraşul Alba Iulia şi zona înconjurătoare ca obiectiv 
de interes naŃional;  

• OUG 142 / 2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național, 
Secțiunea VIII - Zone cu resurse turistice;  

• Planul de Amenajare a Teritoriului Alba Iulia – Sebeș - Teiuș, 2007;  

• Hotărârea Parlamentului României nr. 26/1994, care definește Municipiul Alba Iulia - 
CETATE-SIMBOL A MARII UNIRI A ROMÂNILOR;  

• Programul OperaŃional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – 
poli urbani de creştere. Domeniul Major de IntervenŃie 1.1. – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane;  

• Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Alba Iulia;  

• HCL 126/2009 a Consiliului Local Alba Iulia privind asumarea Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia 2009 – 2015 și participarea Municipiului 
Alba Iulia la Programul OperaŃional Regional. Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor – poli urbani de creştere. Domeniul Major de IntervenŃie 1.1. – Planuri 
integrate de dezvoltare urbană. Sub-domeniul: Centre urbane; 

• Planul de analiză şi acoperire a riscurilor – JudeŃul Alba – Comitetul JudeŃean pentru 
situaŃii de urgenŃă Alba, 2011; 

• Păun, Elena (2012), Dinamica urbană a municipiului Alba Iulia – rezumatul tezei de 
doctorat. 
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1.15.1.2. Metoda de elaborare, obiectivele principale ale planului 

Principalele obiective ale Planului urbanistic zonal (PUZ) sunt următoarele:  

• Cercetarea documentelor europene referitoare la restaurarea şi punerea în 
valoare a centrelor istorice ale oraşelor şi ale cetăŃilor stelate de tip Vauban; 

• Cercetarea operaŃiunilor urbanistice din Ńară şi din străinătate în urma cărora 
s-au realizat revitalizarea centrelor istorice şi dezvoltarea turismului cultural; 

• Analiza documentaŃiilor de urbanism existente referitoare la Municipiul şi la 
Cetatea Alba Iulia, preluarea elementelor care sunt valabile şi corespund 
scopului lucrării; 

• Analiza situaŃiei din teren, a operaŃiunilor care sunt în curs, a proiectelor care 
sunt aprobate sau autorizate; 

• Studierea componentelor ansamblului istoric, pentru stabilirea atiutudinii care 
trebuie luată faŃă de toate aceste componente (clădiri, spaŃii de circulaŃie, 
ziduri, fortificaŃii, escarpe, valuri de pământ, plantaŃii, spaŃii subterane); 

• Analiza construcŃiilor şi spaŃiilor urbane din punct de vedere istoric, urbanistic 
şi tehnic, stabilirea valorilor culturale a acestora, elaborarea fişelor analitice, 
cu eventuale propuneri de completare a Listei Monumentelor Istorice; 

• Stabilirea stării fizice a construcŃiilor şi a necesităŃilor de intervenŃie asupra 
acestora; 

• Determinarea zonei de protecŃie a cetăŃii şi a modului de construire în 
această zonă; 

• Introducerea principiilor dezvoltării integrate a ansamblului: funcŃiunile 
compatibile cu natura construcŃiilor; adăugarea unor elemente construite fără 
alterarea scării şi aspectului general al ansamblului; prevederea spaŃiilor 
plantate necesare; introducerea unor funcŃiuni noi care să vitalizeze 
ansamblul; păstrarea locuirii în zona studiată; limitarea circulaŃiei 
autovehiculelor; facilitarea circulaŃiei pietonale şi celei a persoanelor cu 
dizabilităŃi; respectarea funcŃiunilor culturale, ecleziastice şi administrative; 

• Stabilirea programului de dezvoltare urbanistică a zonei studiate şi a 
reglementărilor de construire detaliate; 

• Consultarea directă şi continuă a administraŃiei publice locale, a instituŃiilor 
administrative, culturale şi ecleziale din zona studiată; 

• Acordarea propunerilor PUZ cu aspiraŃiile populaŃiei şi cu expectativele 
mediului de afaceri; 

• Stabilirirea unui program de participare a populaŃiei şi a agenŃilor economici 
la utilizarea eficientă a zonei istorice urbane. 

• SchiŃarea modului de administrare a zonei istorice, a organizării circuitelor de 
vizitare, a urmăririi modului de funcŃionare şi a modului de întreŃinere ş.a. 
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1.15.2. Caracterizarea fizico-geografică  

1.15.2.1. Așezarea fizico-georgrafică 

Municipiul Alba Iulia este așezat în centrul podișului ardelean, la 46°05' latitudine 
nordică și 23°34' longitudine estică, 330 m altitudine, într-o zonă de interferență a 
dealurilor ce coboară din Munții Trascăului cu șesurile din valea cursului mijlociu 
al Mureșului. 

 

Fig. nr. 1. Amplasament 

 

1.15.2.2. Geologie 

Muncipiul Alba Iulia este localizat în sectorul sud - vestic al bazinului 
transilvănean care s-a schiŃat în Mezozoicul superior prin dezvoltarea unor linii de 
fractură profunde care au fragmentat masa cristalină.  

În componenŃa sa intră şisturi epimetamorfice şi mezometamorfice, interceptate în 
foraje de adâncimi diferite, acoperite cu formaŃiuni Mezozoice (conglomerate, 
calcare) cu caracter epicontinental. Mişcările tectonice de la finele cretacicului şi 
din Paleogen au fragmentat blocul cristalin în mai multe subunităŃi care, în 
Paleogen – Miocen inferior au suferit subsidenŃe slabe şi chiar ridicări, pentru ca 
din Miocenul mijlociu toate să coboare cu intensităŃi diferite. 

În arealul analizat este prezent Oligocenul prin „faciesuri continentale marine, 
salmastre” cu o dezvoltare largă în partea de sud – vest a oraşului Alba Iulia. De-
a lungul luncii Mureşului sunt prezente pietrişuri şi nisipuri aparŃinând 
Cuaternarului – Holocen superior şi inferior, acestea fiind bine reprezentate pe 
suprafaŃa oraşului Alba Iulia şi a localităŃilor componente.     
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1.15.2.3. Relief 

Municipiul Alba Iulia este situat la o altitudine de 270 m, la o distanță de 340 km 
de București, 100 km de Cluj, 70 km de Sibiu și la 241 km de Arad. Municipiul 
este așezat în perimetrul format de râul Ampoi, râul Sebeș, crestele munților 
Apuseni și Podișul Transilvaniei. Orașul propriu-zis este așezat pe prima terasă a 
Mureșului, care formează spre est un șes lung de 8-10 km și lat de 2-4km. Partea 
de vest a orașului este străjuită de înălțimile împădurite ale Munților Metalici cu 
Vârful Mamut (630 m). Spre est, peste Mureș, se disting dealurile argiloase de 
culoare roșiatică ale podișului ardelean, erodate de râurile Mureș, Sebeș și 
Secaș, acestea formând un șir de râpe cu forme interesante și vegetație rară. 
Spre partea de sud se văd culmile munților Sebeșului, cu Vârful Șurianu (2245) și 
cu vârful Pătru (2130).  

Treptele reliefului municipiului variază între 300 600 m. Maximele altimetrice se 
întâlnesc în Dealul Bilag (403.6m), Dealul BărăbanŃ (241.2 m), Dealul Furcilor 
(245.3 m), la sud Vârful łuŃuianu (498.0 m), Dealul Sălişte (407.3 m). 

Vatra oraşului este aşezată pe prima şi a doua terasă a Mureşului şi prezintă 
altitudini cuprinse între 245.3m în sud (Dealul Furcilor), 222.2 m în apropierea linie 
ferate şi 219.9 m, Oraşul de Jos şi 243.5m la nord est de cetate. Teritoriul 
intravilan se suprapune peste zona de terasă fluviatilă joasă şi terasă fluviatilă 
înaltă (partea sudică a localităŃii Oarda). Pe lângă zonele de terasă fluviatilă înaltă, 
terasă fluviatilă joasă şi luncă, se mai regăsesc glacisuri fluviatile mai ales la vest 
de localitatea Miceşti şi o zonă în care apar viroage.  

 

1.15.2.4. Clima 

Teritoriul muncipiului Alba Iulia se caracterizează printr-un climat continental 
moderat aflat sub influenŃa circulaŃiei maselor de aer vestice mai umede. 

Temperatura medie anuala înregistrată la nivelul anului 2011, la staŃia 
meterologică Alba Iulia a fost de 10 °C. Valorile temperaturilor medii anuale la 
staŃia meterologică Alba Iulia variază între 9.9 °C (2006) şi 19.6 °C (2010). 

Temperaturile extreme înregistrate au fost reprezentate de maxima de + 42.5°C 
(16 iulie 1931), respectiv de minima de – 32 °C (25 ianuarie 1942). 

Cantitatea anulă de precipitaŃii înregistrată la nivelul anului 2011 la staŃia 
meteorologică Alba Iulia a fost de 387.1 mm. Cantitatea maximă de precipitaŃii 
înregistrată în 24 de ore a fost de 74.1 l/mp (18.06.1998). Anual se estimează 
aproximativ 125 - 135 zile cu precipitaŃii. Ninisorile cad 20 - 30 zile pe an, iar 
stratul de zăpădă măsoară între 25 - 30 cm. Cele mai mari căderi de zăpadă în 24 
de ore s-au înregistrat pe 17.02.1997, iar grosimea stratului de zăpadă a  depăşit 
23 cm. 

Regimul eolian este puternic influenŃat de gradul de fragmentare al reliefului. În 
acest context, viteza vântului variază între 0.5 – 3 m/s, iar vitezele maxime pot 
ajunge până la 100 - 125 km/oră. 

ParticularităŃile microclimatului urban sunt influenŃate de fragmentarea şi energia 
de relief specifice municipiului Alba Iulia. Astfel, un prim sector climatic este cel 
care conturează vechea vatră a oraşului cu cetatea, zona platoului Romanilor şi 
până la centrul civic. Datorită poziŃiei în centrul localităŃii şi lipsei de zone mai 
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întinse acoperite cu vegetaŃie, temperatura aerului în acest areal este mai ridicată 
comparativ cu cea de la periferia oraşului. 

Al doilea sector microclimatic este situat în vecinătatea punctului de confluenŃă al 
Ampoiului cu râul Mureş, şi în lungul văii Mureşului unde sunt amplasate gara şi 
zona industrială. Calitatea aerului în acest areal este afectată ca urmare a 
traficului intens desfăşurat pe şoseaua de centură a oraşului şi a zonelor 
industriale din imediata vecinătate. 

Al treilea sector microclimatic specific municipiului Alba Iulia este cel din zona 
vestică unde datorită apropierii de zona împădurită de pe colinele din jurul 
localităŃii (Dealul Mamut) şi frecvenŃei brizelor montane, climatul este mai plăcut. 

 

1.15.2.5. Geomorofologie 

Principalele procese geomorfologice actuale care se manifestă pe teritoriul 
municipiului Alba Iulia sunt legate de valea Mureşului şi constau în adâncirea 
meandrelor acestuia. O influenŃă deosebită o au procesele gravitaŃionale de 
modelare a reliefului care se produc în depozitele aluviale.  

Valea Mureşului în zona analizată are aspectul unei câmpii intramontane de 
acumulare. Situată la contactul dintre două zone diferite din punct de vedere 
litologic una nordică alcătuită din roci cristaline şi eruptive şi alta sudică alcătuită 
din roci cristaline şi sedimentare, aceasta prezintă un caracter asimetric. În 
Pleistocen Mureşul a meandrat larg, s-a adâncit şi s-a abătut succesiv spre 
stânga. 

În zona de luncă se pot remarca etapele succesive ale evoluŃiei albie Mureşului 
concretizate prin belciuge sau meandre parasite. 

 

1.15.2.6. Hidrologie 

Apele de suprafaŃă 

Hidrografia muncipiului Alba Iulia este tributară râului Mureş, fiind reprezentată de 
următorii afluenŃi: 

• Pe partea dreaptă se identifică Pârâul Păclişa, care îşi dezvoltă cursul în 
zona localităŃii cu acelaşi nume înainte de a se vărsa în Mureş; Pârâul cel 
Mare, care îşi adună apele din MunŃii Apuseni, traversează localitatea 
Păclişa în partea de nord 

•  Pe direcŃia nord sud râul Ampoi continuă cursul de vărsare spre Mureş 
din sectorul MunŃilor Apuseni spre Dealul BărăbanŃ trecând la est de 
acesta, continuându spre sud, străbate cartierul BărăbanŃ din Alba Iulia 
unde face o buclă spre sud vest şi se varsă în Mureş. Din zona dealului 
Bilag primeşte un afluent cu caracter temporar 

• Pe partea stângă, Mureşul primeşte râul Sebeş, râu tipic de munte care 
îşi adună apele din CarpaŃii Meridionali, cu originea în Valea Frumoasei 
în culoarul longitudinal mărginit în sud de masivul Ştefeşti, iar în nord de 
Cândrel. Se varsă în Mureş în aval de Alba Iulia 



 

 

 

9 

• Teritoriul localităŃii Oarda este străbătut de un râu cu caracter temporar 
care se varsă în Mureş 

Apele subterane 

Apele freatice se identifică la adâncimi cuprinse între 4 - 8 m în zona de interfluviu 
şi de limită a terasei a II-a a Mureşului (la Alba Iulia). Pe prima terasă, apa freatică 
se găseşte la adâncimi cuprinse între 8 - 10 m. Conform studiului geotehnic 
aferent staŃiei de epurare Alba Iulia, în cadrul observaŃiilor şi măsurătorilor 
realizate, apa subterană s-a întâlnit la adâncimi de 3.9 - 5.4 m. La măsurătorile 
efectuate la sfârşitul lunii aprilie  2011 s-au constat creşteri ale nivelului apei 
subterane cu 1 - 2 m, ajungând la adâncimi de 2.9 – 3.4 m. 

 

1.15.2.7. Caracteristici fitologice şi edafice 

Diversitatea reliefului, a structurii geologice cât şi a climatului judeŃului Alba se 
reflectă direct asupra vegetaŃiei. Astfel, între extremele altitudinale cuprinse între 
lunca Mureşului şi cel mai înalt vârf (Şureanu 2059 m) se găsesc individualizate 
principalele etaje de vegetaŃie. 

Etajul alpin este caracteristic unităŃilor montane înalte şi cuprinde golurile de 
munte unde se întâlnesc păşunile şi pajiştile alcătuite din graminee microterme: 
Festuca stupina, Agrostis rupestris iar păşunatul intensiv a degradat acestea 
instalându-se Ńepoşica (Nardus stricta). 

Ca vegetaŃie arbustivă se întâlnesc aici afinul (Vaccinium myrtillus) şi Licheanul 
islandic (Cetraria islandica). 

Etajul subalpin cuprinde rariştile de la limita superioară a moldişurilor incluzând şi 
desişurile de jneapăn (Pinus mugo) şi ienupărul pitic (juniperus communis). 
Intensele defrişări de păduri au favorizat extinderea acestui etaj, dar reprezintă de 
cele mai multe ori de pajişti secundare de păina roşu (Festuca rubra) şi Ńepoşica 
(Nardus stricta). Tot aici întâlnim pe Sureanu şi tufărişuri de smirdar 
(Rhododendron kotschyi) uneori în asociaŃii cu afinul (Vaccinium myrtillus). 

Etajul montan este cuprins între limitele de 400 – 600 m şi 1600 – 1700 m şi se 
împarte în două subetaje: al molidişurilor (superior) şi al făgetelor (inferior). 

Pădurile de molid (Picea abies) alcătuiesc zone compacte în asociaŃii cu Bradul 
alb (Abies alba) dar şi cu unele specii ierboase ca: Luzula silvatica, Hieracicum 
transilvanicum, Soldanella majos sau cu arbuşti: afinul (Vaccinium myrtillus) şi 
merişorul (Vaccinium vitis – idaea). 

Pădurile de făget sunt reprezentate prin fag (Fagus silvatica) care la limita 
superioară sunt în amestec cu bradul sau molidul iar la cea inferioară cu gorunul 
(Quercus petraea). În componenŃa acestor păduri intră şi paltinul de munte (Hacer 
pseudoplatanus) arŃarul (Acer platanoides) frasinul (Fraxinus excelsior) şi teiul 
(Tilia cordata). 

Etajul stăjeretelor termofile coincide cu zona dealurilor cu un climat mai blând şi 
este reprezentat prin stejar (Quercus robur), gorun (Quercus petraea) şi cer 
(Quercus cerris) în asociaŃii cu cireşul sălbatic ( Cerasius avium) scoruŃul (Sorbus 
torminalis). 
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Etajul silvostepei este cuprins în zona de dealuri şi Podişul Transilvaniei şi este 
reprezentat de specii xerofile în pajişti de Festuca valesiaca apoi Allium flavum, 
Carex humilis, Stipa capillata, etc. 

VegetaŃia azonală cuprinsă de-a lungul râurilor este reprezentată de specii 
arbustive şi ierboase iubitoare de umezeală. 

Solurile aferente municipiului Alba Iulia, în culoarul Mureşului sunt reprezentate de 
soluri aluviale, pe luncă şi cernoziomuri cambice şi argiloiluviale podzolite. 
Acestea prezintă orizonturi de suprafaŃă bogate în humus. Tot aici se găsesc şi 
soluri hidromorfe ce sunt reprezentate de lăcovişti şi soluri húmico – gleice, cu 
exces de umiditate. De asemenea, se mai identifcă şi soluri aluviale, cernoziomuri 
levigate aluviale şi soluri brune aluviale 

 

1.15.3. Starea factorilor de mediu  

1.15.3.1. Calitatea aerului 

Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, crează cadrul legal pentru 
reglementarea măsurilor destinate menŃinerii şi îmbunătăŃirii calităŃii aerului, pe 
baza obiectivelor pentru calitatea aerului, asigurând alinierea legislaŃiei naŃionale 
la standardele europene în domeniu şi îndeplinirea obligaŃiilor României ca stat 
membru al Uniunii Europene. Această lege transpune Directiva 2008/50/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. 

Conform Planului anual privind starea factorilor de mediu în judeŃul Alba (2012), la 
nivelul municipiului Alba Iulia, calitatea aerului a fost monitorizată prin intermediul 
staŃiei automate de monitorizare a calităŃii aerului cu acelaşi nume, care face parte 
din ReŃeaua natională de monitorizare a CalităŃii Aerului. 

Oraş 
Cod staŃie/Tipul 

staŃiei 
LocaŃie 

Indicatori ce se 
determină 

Alba Iulia 
AB1 

Fond urban 

Alba Iulia 

Str. Lalelelor, nr. 
7B 

SO2, NOx, CO, O3, 
PM10, Pb, Cd, Ni, 

As, COV. 

 

Corelarea nivelului poluanŃilor cu sursele de poluare, se realizează pe baza 
datelor meteorologice obŃinute în staŃiile prevăzute cu senzori meteorologici de 
direcŃie şi viteza vântului, temperatură, presiune, umiditate, precipitaŃii şi 
intensitatea radiaŃiei solare. 

La nivelul judeŃului Alba, nu s-au semnalat depăşiri ale limitelor admisibile 
prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător în staŃiile de 
monitorizare a calităŃii aerului, inclusiv la staŃia de monitorizare amplasată în 
oraşul Alba Iulia. 

 



 

 

 

11 

StaŃie Poluant 
Media 

aritmetică 
U.M 

Nr. 
depăşiri 

Captura 

de date 

(%) 

(validate) 

AB1/FU SO2 9,53 µg/ mc 0 93,6 

AB1/FU NO2 26,19 µg/ mc 0 88,9 

AB1/FU 
PM10 

automat 
15,00 µg/ mc 0 98,6 

AB1/FU 
PM10 

gravimetric 
26,120 µg/ mc 0 96,7 

AB1/FU CO 0,568 mg/ mc 0 94,7 

AB1/FU Ozon 25,31 µg/ mc 0 94,2 

AB1/FU Benzen 3,33 µg/ mc  68,2 

AB1/FU Pb 0,0136 µg/ mc  96,7 

AB1/FU As 0,3210 ng/ mc  96,7 

AB1/FU Cd 0,3445 ng/ mc  96,7 

AB1/FU Hg - ng/ mc   

AB1/FU Ni 1,9665 ng/ mc  94,2 

AB1/FU PAH - ng/ mc   

 

Emisiile principalilor poluanŃi au scăzut în general, mai ales după 1989 în urma 
transformărilor economice înregistrate. Reducerea pe scară largă a producŃiei din 
principale zone industriale şi închiderea multor instalaŃii poluatoare, au condus la 
reducerea semnificativă a emisiilor industriale. 

Traficul se face răspunzator de eliminarea în atmosferă a poluanŃilor gazoşi, cât şi 
solizi (particule), dintre care cei mai importanŃi sunt: monoxidul de carbon (CO), 
dioxidul de carbon (CO2), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi (COV), dioxid de sulf 
(SO2). 

Acumularea emisiilor de pulberi din diferite surse are cauze multiple dintre care 
unele sunt prezente pe tot parcursul anului – cum sunt activităŃile industriale, 
traficul sau lucrări de construcŃii, iar altele sunt caracteristice perioadei de 
toamnă- iarnă , respectiv arderea combustibililor solizi (lemne şi cărbune, etc) 
pentru încalzirea locuinŃelor sau activităŃile agricole specifice perioadei de 
toamnă. 

De asemenea, o contribuŃie majoră la creşterea concentraŃiei de pulberi în 
suspensie PM10 o au şi condiŃiile meteorologice cum sunt ceaŃa sau calmul 
atmosferic, care îngreunează dispersia poluanŃilor în atmosferă. 
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1.15.3.2. Calitatea apei 

Alimentarea cu apa 

Realizarea rețelei de alimentare cu apă în Alba Iulia a început după 1950 și a fost 
extinsă gradual de-a lungul timpului. Rețeaua totală este de aproximativ 208 km 
lungime, din care 162 km sunt considerați conducte de distribuție și lungimile 
rămase sunt atribuite branșamentelor la serviciu.  

În privința alimentării cu apă orașul Alba Iulia este despărțit în două zone de 
presiune: orașul de jos și orașul de sus, datorită diferenței de nivel de 33 m dintre 
orașul de jos și orașul de sus.  

In prezent, orașul Alba Iulia este alimentat cu apă din magistrala interzonală Firul 
1, printr-o conductă Dn 800 care alimentează cele 4 rezervoare (2 x 5000 mc + 2 
x 1000 mc) pentru orașul de jos, și printr-o stație de pompare, cele 2 rezervoare 
(1 x 5000 + 1 x 10000 mc) pentru orașul de sus.  

Firul 1 de apă și Stația de tratare a apei Petrești au fost dimensionate la un debit 
de 975 l/s. Datorită dezvoltării consumului de apă în zonele prin care trece firul 1, 
acesta nu mai face față consumului (debit și presiune necesară). Pentru 
eliminarea acestor probleme s-a proiectat și s-a executat Firul 2 de apă alimentat 
de la Stația de tratare a apei Sebeșel cu un debit de 1000 l/s. Stația de tratare a 
apei Sebeșel este amplasată la o cotă superioară, astfel că rezervoarele de apă 
ale orașului de sus 1 x 5000 + 1 x 10000 mc vor putea fi alimentate direct prin 
presiunea disponibilă în Firul 2, ocolind stația de pompare existentă.  

Prin alimentarea cu apă a orașului de sus din firul 2, se disponibilizează un debit 
de 235 l/s pentru firul 1, care va avea ca efect creșterea presiunii pe firul 1 și 
disponibilizarea lui pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă interzonal. 

La începutul anului 2008, rețeaua cuprindea materiale variate pentru conducte din 
care 49% era oțel, 45% PE (polietilena), 1% asbo-ciment și 5% material 
nespecificat. În jur din 69% din rețea are mai puțin de 25 de ani vechime. Din 
sursele Companiei Regionale de Operare – SC APA CTTA SA, la începutul lui 
2008 erau aproximativ 7.600 de branșamente la serviciul de apă potabila legate 
cu o rețea de distribuție cu presiune, îngreunata de numărul de branșamente, de 
40 m măsura apei.  

În 2007 nivelul consumului contorizat a variat în toate centrele urbane din județul 
Alba, inclusiv Alba Iulia. Rata volumetrica a consumului contorizat a consumului 
total facturat variază intre 79.3% si 99.9% (Alba Iulia). În medie, contorizarea apei 
în centrele urbane a fost in jur de 93% din totalul volumului facturat al tuturor 
clienților (indiferent daca sunt casnici sau non-casnici). Pentru clienții casnici, 
volumele contorizate au fost calculate la aproximativ 89% din volumul total 
facturat. Pentru clienții non-casnici (grupuri sociale si comerciale) 98% din volum 
a fost contorizat.  

Foraje hidrogeologice: Valorile de prag pentru corpurile de ape subterane în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 137 din 26 februarie 2009 - privind 
aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România. 

 

 



 

 

 

13 

Cod 

Corp apă 
Foraj Indicativ NH4 Cl SO4 Pb NO2 PO4 

ROMU07 
Alba 
Iulia 

F3 0,24 40,4 496,1 - 0,036 0,038 

 

În conformitate cu Legea nr.458/2002, Legea nr.311/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, HG nr. 974/2004 
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecŃie sanitară şi monitorizarea 
calităŃii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producŃiei şi 
distribuŃiei apei potabile, responsabilitatea încadrării calităŃii apei potabile în 
parametrii de calitate stabiliŃi conform legilor menŃionate revine producătorului 
care trebuie să ia de îndată măsurile necesare pentru identificarea cauzelor care 
au dus la neconformitate. 

Privitor la calitatea apelor de suprafaŃă utilizate în scop potabil la nivelul 
municipiului Alba Iulia, situaŃia este prezentată în tabelul următor: 

Râul Priza 
Categorie de 

calitate globală 

Sebeş Alba Iulia - Petreşti A1 

Sebeş – Lac Nedeiu Alba Iulia A2 

 

Încadrarea s-a făcut în conformitate cu prevederile HG 100/ 2002 (NTPA- 013). 

La nivelul judeŃului Alba gestionarea cantităŃii şi calităŃii apei potabile furnizate în 
sistem centralizat a fost făcută de societate SC APA CTTA SA Alba. 

În tabelul de mai jos este prezentată situaŃia detaliată privind reŃeaua de distribuŃie 
apă potabilă administrată de SC APA C.T.T.A. SA Alba în anul 2011 pentru 
municipiul Alba Iulia. 
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Principala sursă de poluare din municipiul Alba Iulia ce a fost supravegheată prin 
analize de laborator de către SGA Alba este prezentată în tabelul următor astfel: 

 

Surse de 
poluare 

Domeniul 

de 

activitate 

Receptor 

natural 

Volum 

totale ape 

uzate 

evacuate 

(mil.mc) 

Grad de 
epurare 

% 

SC APA 
CTTA SA 
Sucursala 
Alba Iulia 

Captare si 
prelucrare 
apă pentru 
alimentare 

Mureş 7,255 
100 - se 

epurează 
suficient 

 

ReŃeaua de canalizare: 

In prezent municipiul Alba Iulia are o rețea de colectare a apei uzate cu o lungime 
de aproximativ 150 km şi asigură drenajul apelor uzate pentru 43.000 de locuitori, 
din peste 66000 de locuitori. Aceasta reprezintă o rată de colectare de 65%. 
Crearea unui sistem de colectare a apelor uzate a început după 1960. Sistemul 
de canalizare este operat ca un sistem mixt. Sistemul de colectare a apelor uzate 
din Alba Iulia este operat de SC APA CTTA SA Alba. 

Materialele conductelor de canalizare sunt ciment şi PVC. Diametrul conductei 
variază între 200 mm (circulară), 2.200/1.400 (ovoid) şi 3.200/2.300 mm (formă de 
clopot), în timp ce colectoarele circulare cu un diametru de 300 mm reprezintă în 
jur de 46% din întreaga reŃea. CondiŃia structurală a conductelor de canalizare 
variază după vârsta lor. Din Master Plan-ul existent la nivelul Județului Alba, 
rezultă că reŃeaua de canalizare a municipiului Alba Iulia funcŃionează relativ bine. 
Rețeaua de canalizare a fost inspectată vizual, cât şi cu ocazia unor intervenŃii. 
Principalele disfuncțiuni ale sistemului de canalizare sunt: 

• Blocaje ale canalizării datorită fie sedimentării reziduurilor solide în 
canale sau fie printr-un strat gros de nisip depozitat pe lungimea totală a 
canalului 

• Canalizarea crapă sau cade datorită infiltrărilor apei sau datorită 
întreŃinerii proaste a canalului 

• Inundarea din cămine datorită blocajelor din canal 

• Bazinele de retenție 

ReŃeaua de canalizare Alba este împărŃită de cetatea istorică în două sub sisteme 
pentru oraşul de sus şi oraşul de jos. Apa uzată este drenată de trei Colectoare 
Principale. DirecŃia debitului principal a apei uzate este de la vest la est. StaŃia de 
epurare este situată pe malul drept al râului Mureş în partea de sud a oraşului.  

SC APA CTTA SA operează şapte staŃii de pompare. StaŃia de pompare 
principală este localizată în sudul cetăŃii între zona oraşului de jos şi staŃia de 
epurare la o distanŃă de aproximativ 1.200 m de staŃia de epurare. StaŃia de 
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pompare (PS) ridică apa uzată a întregii zone a oraşului. Cele patru colectoare 
principale adună debite din diferite captări din oraş şi deversează în cameră la 
staŃia de pompare. StaŃia de pompare a fost construită în 1975 cu doar 2 din cele 
8 pompe care lucrează în prezent. În plus, mai sunt două staŃii de pompare 
periferice pe strada Clujului, una pe strada Primăverii, una pe strada Viilor şi două 
staŃii de pompare înăuntrul canalului cetăŃii. 

Sistemul de colectare a apelor uzate din Alba Iulia deversează în două bazine de 
retenŃie sau colectoare de balans, unul, cu o capacitate de 9.000 m3 este aflat în 
apropierea staŃiei de pompare principale şi cealaltă, cu o capacitate de 12.000 m3 
este aflată la capătul străzii Olteniei. Ambele bazine de retenŃie sunt în condiŃii 
slabe, în special cel mai mare care are nevoie de o reînnoire. 

Pe lângă apa uzată menajera, influenŃa apei uzate industriale joacă un rol 
important în proiectarea staŃiilor de epurare, pentru dimensionarea sistemelor de 
canalizare pentru selectarea materialelor conductelor de canalizare. 

Principalele influenŃe ale apelor uzate industriale sunt: 

• Pagube în conductele de canalizare (coroziune) cauzate de acizi; 

• Reducerea capacităŃii hidraulice a conductelor existente datorită debitelor 
ridicate; 

• Explozia riscantă datorită formării unui amestec exploziv în contact cu 
oxigenul; 

• Generarea volumului de nămol cauzat de încărcături organice ridicate 
(stadiul biologic); 

• Afectarea procesului de epurare cauzată de deversările la întâmplare.  

Pentru a preveni orice impact negativ asupra facilităŃilor de epurare a apelor uzate 
şi să se ajungă la o bază adecvată pentru proiectare sistemului de canalizare şi a 
staŃiei de epurare, o monitorizare industrială a fost făcută pentru a indica 
proprietăŃile industriale care pot produce o cantitate considerabilă de debit şi 
încărcătură a apelor uzate.  

Infrastructura tehnică și edilitară în municipiul Alba Iulia se află într-o stare relativ 
bună. Rețeaua de alimentare cu apă (în care s-a investit masiv în ultimii ani) și 
rețeaua de canalizare nu sunt suficient dezvoltate din punct de vedere cantitativ și 
calitativ în municipiul Alba Iulia, însă se derulează în prezent o serie de proiecte 
de extindere sau modernizare a rețelelor, coordonate de Primărie și finanțate de 
la bugetul local sau din alte surse. Municipiul este străbătut de o rețea de 
distribuire a apei potabile cu o lungime totală de peste 200 km. Conductele vechi 
suferă avarii frecvente, reparațiile repetate afectând și starea drumurilor din oraș. 
Clădirile, mai ales cele vechi, cu valoare de patrimoniu, se pot degrada în urma 
infiltrării datorare unor conducte defecte. Instalațiile pentru stingerea incendiilor 
sunt subdimensionate și nu există garanția funcționării lor în caz de pericol. 
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1.15.3.3. Calitatea solului si subsolului 

Conform Planului anual privind starea factorilor de mediu în judeŃul Alba, la nivelul 
anului 2009, monitorizarea calităŃiii solului se realizează prin intermediul puntelor 
de monitorizare ale  A.P.M. Alba, astfel: 

• 11 puncte de monitorizare în zona urbană 

• 9 puncte de monitorizare în  zona Zlatna – poluare istorică ( arealul care 
s-a aflat sub  influenŃa  emisiilor fostei surse de impurificare SC Ampelum 
SA – domeniu de activitate metalurgia cuprului, fabricarea sulfatului de 
cupru şi magneziu,  Agentul economic şi-a încetat activitatea  în anul 
2004. 

Indicatorii monitorizaŃi – metale grele: plumb, cupru,cadmiu, zinc, crom, cobalt şi 
nichel acumulate în orizonturile superioare ale solului,(adăncime de recoltare 
aproximativ 10 cm). Toate probele au fost recoltate de pe terenuri agricole – 
folosinŃe sensibile. 

În tabelul următor este prezentat intervalul de variaŃie al metalelor grele acumulate 
în orizonturile superioare( ~ 10 cm) ale solului în municipiul Alba Iulia: - folosinŃe 
sensibile.  

 

Zone de recoltare 

Indicatori monitorizaŃi 

mg/kg – substanŃă uscată 

Plumb 
Cadmi

u 
Zinc Cupru Co Ni 

Alba Iulia 
 

79,104 

 

1,986 

 

123,029 

 

65,933 

 

17,596 

 

35,329 

Ord. 756/1997 

Praguri de intervenŃie - 
folosinŃe sensibile 

 

100 

 

5 

 

600 

 

200 

 

50 

 

150 

 

Nu s-au înregistrat depăşiri ale pragurilor de intervenŃie pentru folosinŃe sensibile 
(valori medii). 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1408 /23.11.2007 privind 
modalităŃile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, s-au 
transmis pentru completare de către APM Alba către operatorii economici sau 
deŃinătorii de teren,chestionarele prevăzute în anexele nr,1 şi 2, în vederea 
identificării preliminare a siturilor contaminate/potenŃial contaminate din judeŃul 
Alba . 

În urma analizării chestionarelor completate de către operatorii economici sau de 
deŃinătorii de terenuri, a documentaŃiei existente pentru actul de reglementare 
emis şi a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de Studii Pedologice şi 
Agrochimice Alba, s-a realizat o listă a siturilor contaminate / potenŃal contaminate  
din judeŃul Alba. 

SituaiŃia siturilor contaminate la nivelul municipiului Alba Iulia se prezintă astfel: 
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Nr. 

crt. 

Numele 

deŃinătorului 

sitului 

contaminat 

Localizarea 

sitului 

contaminat 

Tipul 

activităŃii 
poluatoare 

Natura 

poluanŃilor 

SuprafaŃa                                  

contaminată 

(mp) 

ObservaŃii 

1 
SC APULUM 

SA 
Alba Iulia 

Ind, ceramica 
Depozit 
deseuri 

industriale 

Compuşi 
anorganici   

(sulfaŃi) 
23000 

A primit Aviz de 
mediu pentru 

închidere 

2 

SC PETROM 
SA Sucursala 
PECO Alba 

 

Alba Iulia 

Depozit 
activităŃi 

comerciale 
ind,petrolieră 

Hidrocarburi 8742 
A primit Aviz de 
mediu pentru 

închidere 

 

1.15.3.4. Biodiversitate 

ReŃeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru 
conservarea naturii. Este o reŃea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii 
Europene, unde specii vulnerabile de plante, animale şi habitate importante 
trebuie protejate. ReŃeaua Natura 2000 este alcatuită din : 

• Arii de ProtecŃie Specială Avifaunistică (SPA) pentru protecŃia păsărilor 
sălbatice având ca bază legală Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC 
privind conservarea păsărilor salbatice transpusă în legislaŃia naŃională 
prin Ordinul nr.1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanŃă comunitară, ca parte integrantă a reŃelei 
ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Situri de ImportanŃă Comunitară (SCI) pentru protecŃia unor specii de 
floră şi fauna, dar şi habitate având ca bază legală Directiva Consiliului 
Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a 
florei şi faunei sălbatice transpusă în legislaŃia românească prin HG 
1284/2007 privind declararea ariilor de protecŃie specială avifaunistică ca 
parte integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Scopul acestei reŃele ecologice este de a proteja biodiversitatea Europei printr-o 
dezvoltare durabilă, fără a se aduce prejudicii comunităŃii locale şi de a promova 
activităŃile tradiŃionale, care nu pun existenŃa acestor animale, plante şi habitate în 
pericol.  

În zonele declarate situri Natura 2000, activităŃile pot continua dacă sunt realizate 
într-un mod durabil şi nu afectează speciile şi habitatele de interes comunitar. 
Pentru reabilitarea şi/sau construirea de infrastructură nouă se vor respecta 
cerinŃele pentru protejarea biodiversităŃii specifice Programului Natura 2000.  

Toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în 
siturile Natura 2000 sau în vecinatătea acestora vor trebui să se supună 
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.  
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De asemenea, administraŃiile publice locale trebuie să încadreze aceste arii 
naturale protejate provizorii în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanŃă comunitară, ca parte integrantă 
a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România, Anexa 1, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pe teritoriul municipiului Alba Iulia se identifica urmatoarele 
situri de importanta comunitara: 

- ROSCI0211 Podişul Secaşelor 

In conformitate cu prevederile Hotărâre nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 
protecŃie specială avifaunistică ca parte integrantă a reŃelei ecologice europene 
Natura 2000 în România, Anexa 1, cu modificarile si completarile ulterioare, pe 
teritoriul municipiului Alba Iulia se identifica urmatoarele arii de protecŃie specială 
avifaunistică: 

- ROSPA0139 Piemontul Muntilor Metaliferi - Vintu 

 

Fig. 2 Situri Natura 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu)  

 

Amplasamentul analizat nu se suprapune cu arii de proetecŃie specială 
avifaunistică (SPA), respectiv situri de importanŃă comunitară (SCI). 

Prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – SecŃiunea III-a – zone protejate, la nivelul municipiului Alba Iulia au fost 
declarate urmatoarele zone protejate: 

I. Valori de patrimoniu cultural de interes naŃional (monumente istorice de valoare 
naŃională excepŃională)  

- Monumente şi ansambluri de arhitectură  

� CetăŃi: Cetatea Alba Carolina                

� Clădiri civile urbane: Palatul voievodal                 
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� Ansambluri urbane: Ansamblul urban fortificat           

� Biserici şi ansambluri mănăstireşti: Catedrala romano-catolică 
Sfântul Mihail 

- Monumente şi situri arheologice 

� Castre şi aşezările civile aferente; fortificaŃii romano-bizantine: 
Castrul roman al Legiunii  a XIII-a Gemina 

� Oraşe antice: Apulum; oraşele romane Colonia Nova Apulensis 
şi Colonia Aurelia Apulensis (în punctul "Partoş")     

II: UnităŃi administrativ - teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului 
construit cu valoare culturală de interes naŃional  

- Municipiul Alba Iulia 

 

1.15.4. Riscuri naturale și antropice  

1.15.4.1. Riscuri naturale 

Conform prevederilor HG nr. 382 382/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exigenŃele minime de conŃinut ale documentaŃiilor de 
Amenajarea teritoriului şi Urbanism pentru zonele de riscuri naturale, zonele de 
risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un 
potenŃial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta 
populaŃia, activităŃile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube 
şi victime umane. 

Termenii specifici folosiŃi în lege corespund definiŃiilor cuprinse în Glosarul 
internaŃional al termenilor de bază specifici managementului dezastrelor, editat de 
Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, decembrie 1992, 
DHA/93/96, sub egida O.N.U. Această terminologie a fost adoptată şi în legislaŃia 
Ńărilor aparŃinând ComunităŃii Europene. 

• Risc - estimare matematică a probabilităŃii producerii de pierderi umane 
şi materiale pe o perioadă de referinŃă viitoare şi într-o zonă dată pentru 
un anumit tip de dezastru. 

• Cutremur - mişcare vibratoare a scoarŃei terestre, generată de o ruptură 
brutală în aceasta, ce poate duce la victime umane şi distrugeri materiale. 

• InundaŃie - acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în 
mişcare, care, prin mărime şi durată, poate provoca victime umane şi 
distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităŃilor social-
economice din zona afectată. 

• Alunecare de teren - deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ 
care formează versanŃii unor munŃi sau dealuri, a pantelor unor lucrări de 
hidroamelioraŃii sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime 
umane şi pagube materiale. 
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JudeŃul Alba, privit în contextul teritoriului european, este clasificat „sub mediu” în 
ceea ce priveşte expunerea la riscurile naturale, dar la foarte ridicat în ceea ce 
priveşte vulnerabilitatea la risc în condiŃiile unui PIB sub 80% din media UE-25. 

Conform proiectului „Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului JudeŃean Alba – 
volumul I – Cadrul natural – mediu – zone de risc”, zonele expuse la riscuri 
naturale şi tehnologice sau altor tipuri de risc şi poluări, se prezintă astfel: 

Zonele expuse la riscuri naturale şi tehnologice sau altor tipuri de risc şi poluări 
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FormaŃiunile ce alcătuiesc substratul geologic al teritoriul administrativ al oraşului 
Alba Iulia sunt predominant alcătuite din pietrşuri şi nisipuri holocen superioare şi 
pleistocen superioare, ce alcătuiesc luncile şi terasele deosebit de extinse ale 
Mureşului şi Ampoiului.  

Periferic la contactul cu unităŃile de relief vecine sunt prezente formaŃiunile 
paleogene (oligocene) alcătuite din conglomerate, gresii, argile marnoase, 
vărgate şi violacee (în vestul localităŃilor Alba Iulia şi Pâclişa şi în estul satului 
Oarda.  

Substratul geologic şi poziŃia satelor în relieful culoarului Mureşului determină ca 
pe teritoriul administrativ al oraşului (municipiului Alba Iulia) să se manifeste două 
categorii de riscuri naturale: 

- inundaŃii  generate de revărsarea apelor unor râuri şi pâraie, cum ar fi 
Mureşul, Sebeşul, Ampoiul, Pâclişa, pârâul Negru, asociată în cazul 
pâraielor afluente cu manifestări şi cu caracter torenŃial, dată fiind 
prezenŃa unor intense procese de ravenare în bazinele superioare ale 
acestor râuri  



 

 

 

22 

Riscul producerii unor inundaŃii în cazul unor debite mari ale Mureşului, 
Sebeşului şi Ampoiului a fost înlăturat pe teritoriul oraşului deoarece aceste 
trei râuri au fost îndiguite. Totuşi între diguri zona de luncă este umplută 
frecvent cu apă, iar în spatele digurilor se manifestă procesele de 
supraumectare (băltirea apei provenite din ploi şi infiltraŃii). De asemenea se 
manifestă unele eroziuni bazale ale digurilor existente.  

Actualmente zona cea mai expusă este cea din lunca Ampoiului amonte de 
oraş înspre localitatea Şard, acolo unde prin eroziune laterală se distrug 
terenurile prin migrarea cursului (amonte de Miceşti şi BărăbanŃ, adică acolo 
unde Ampoiul nu a fost amenajat contra inundaŃiilor).  

Valea Pâclişei şi cea de mai amonte a Pârâului cel Mare cu pantă mai mare 
de scurgere, aflate pe dreapta Mureşului şi cea a Pârâului Negru şi afluenŃilor 
acestuia, de pe stânga aceluiaşi rău, produc temporar inundaŃii în preajma 
albiei (terenuri în special şi mai rar construcŃii). În aceste bazine hidrografice 
se manifestă eroziuni în adâncime deosebit de active, aici fiind prezente 
ravene de dimensiuni mari ce furnizează la ploi intense cantităŃi însemnate de 
aluviuni. Manifestările cu caracter torenŃial pun în pericol terenurile din 
amonte şi avale de sat, casele şi podurile. Totodată prin eroziune regresivă 
aceste ravene reactivează vechile alunecări de teren de pe faŃada vestică a 
Podişului Secaşelor sau din zona dealurilor piemontane ale VinŃului.  

- alunecări de teren prezente îndeosebi în versanŃii Dealului Bilag şi zona 
Podişului Secaşelor sau de pe fruntea unor terase.  

A doua mare categorie de riscuri – cea a deplasărilor în masă include: 
solifluxiunile, alunecările superficiale şi cele cu profunzime medie, dar şi 
surpările şi prăbuşirile ce se manifestă în depozitele de nisipuri şi pietrişuri 
(formaŃiuni de terasă). Cele mai intense procese de alunecare se manifestă 
pe stânga Mureşului în arealul localităŃii Oarda acolo unde pe faŃa imensei 
cueste a Podişului Secaşelor orientată spre vest dominată de vârful łuŃuiului 
(498 m) este prezent un foarte extins relief de alunecare (monticuli, 
depresiuni foarte umectate, chiar lacuri).  

Pe dreapta Mureşului avale de Pâclişa sunt de asemenea active alunecările 
de teren pe suprafeŃele aflate sub Dealul Boianului (369 m).  
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Fig. nr. 3  Zone cu risc de alunecări de versanŃi şi cu peisaj degradat (Sursa: PUG 
municipiul Alba Iulia, în curs de elaborare, 2010) 
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1.15.4.1.1.Riscuri seismice 

• Cutremurele 

În conformitate cu prevederile Normativului P100/2006 - privind calculul seismic al 
construcŃiilor, judeŃul Alba este situat în zona F(grad 6) de protecŃie seismică. 
Zona Blaj, Ocna Mures, Jidvei este situată în zona E(grad 7) de protecŃie 
seismică. 

Proiectarea construcŃiilor se face si în funcŃie de clasificarea pe zone seismice, 
această activitate fiind controlată si de Inspectoratul JudeŃean în ConstrucŃii Alba. 
Pe teritoriul judeŃului Alba nu au fost înregistrate activităŃi seismice care să 
afecteze construcŃiile. 

Riscurile generate de cutremure, pe teritoriul judeŃului se pot datora în principal 
hazardului natural si particularităŃile acestuia, generate de: 

� focarele seismice din zona seismogenă; 

� terenul construit sau amenajat. 

� vulnerabilitatea construcŃiilor, instalaŃiilor si amenajărilor, 
rezultată prin evaluarea rezistenŃei mecanice si stabilităŃii 
structurilor si infrastructurilor, în funcŃie de reglementările 
antiseismice aplicabile în perioada de executare. 

 

1.15.4.1.2. Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, scufundări, prăbuşiri, 
tasări, degradarea solului) 

• Alunecări/prăbuşiri de teren 

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea a V-a - Zone de risc 
natural, municipiul Alba Iulia prezintă un potenŃial de producere al alunecărilor de 
teren scăzut – mediu. 

Datorită aşezării unor imobile de locuit foarte aproape de pâraiele ce traversează 
localităŃile aparŃinătoare Oarda de Sus şi Pâclişa, care au o albie foarte adâncă, 
aici sunt condiŃii de apariŃie a unor alunecări de teren care ar afecta, la o 
alunecare de teren de mari proporŃii, un număr de aprox. 60 de case. 

• Degradarea solului 

Eroziunea solurilor din arealul analizat un este accentuată, pot să apară astfel de 
fenomene în cazul unor utilizări neraŃionale a suprafeŃelor înclinate. VersanŃii 
despăduriŃi sunt supuşi proceselor de eroziune. Pe teritoriul studiat solurile cu un 
potenŃial ridicat de a fi afectate de eroziune sunt solurile de pădure.  

1.1.1.  Riscuri hidrologice (inundaŃii, eroziuni de maluri, scurgerea 
apelor meteorice, circulaŃie ape freatice) 

• InundaŃiile, reprezintă pentru municipiul Alba Iulia principalul pericol la 
care poate fi supusă populaŃia şi bunurile materiale. InundaŃiile pot fi 
prevăzute, cu excepŃia celor instantanee, care se manifestă similar 
spargerii unui baraj. Astfel, acest tip de dezastru este precedat, de obicei, 
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de intervale mari de prevenire. În funcŃie de amploarea lor, inundaŃiile pot 
distruge imobile, poduri şi recolte, pot ucide oameni, animale domestice 
şi fauna. Râurile care curg pe raza administrativ-teritorială a municipiului, 
Mureş, Sebeş, Ampoi, au pe întregul parcurs, lucrări de apărare, alcătuite 
din diguri de protecŃie din pământ bătătorit, cu înălŃimea cuprinsă între 3 
şi 6 metri. În eventualitatea că aceste lucrări de apărare ar ceda, 
municipiul Alba Iulia s-ar confrunta cu inundaŃii de mari proporŃii. Numărul 
populaŃiei afectate de inundaŃii şi care ar trebui evacuată, ar fi de 7 551 
de locuitori, iar numărul animalelor de 2 290 de capete. După producerea 
inundaŃiei pot apărea riscurile izbucnirii unor epidemii, cele mai probabile 
fiind bolile infecŃioase cu transmitere hidrică (holera, hepatita A). 

 

1.15.4.1.3. Riscuri climatice (vânturi, ploi torenŃiale, viscol, îngheŃ, ceaŃă, polei) 

• seceta, este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare şi este 
caracterizată prin scăderea precipitaŃiilor sub nivelul mediu, prin 
micşorarea debitului râurilor şi a rezervelor subterane de apă, care 
determină un deficit mare de umezeală în aer şi în sol, cu efecte directe 
asupra mediului şi în primul rând asupra culturilor agricole. În condiŃiile 
lipsei precipitaŃiilor, pentru un anumit interval de timp, se instalează 
seceta atmosferică. Lipsa îndelungată a precipitaŃiilor determină uscarea 
profundă a solului şi instalarea secetei pedologice. Asocierea celor două 
tipuri de secetă şi diminuarea resurselor subterane de apă determină 
apariŃia secetei agricole care duce la reducerea sau pierderea totală a 
culturilor agricole. În contextul actual, când clima se află într-o continuă 
schimbare, datorată în mare parte încălzirii globale, nu este exclus ca pe 
viitor şi muncipiul Alba Iulia să se confrunte cu perioade de secetă 
extremă. 

• furtuni violente, ca fenomene meteorologice extreme, în ultima perioadă 
s-au înregistrat intensificări ale vântului, care au luat aspect de vijelie, 
provocând pagube materiale prin desprinderea unor acoperişuri de pe 
blocurile de locuinŃe şi prăvălirea acestora peste autoturisme. De 
asemenea au fost copaci rupŃi sau smulşi din rădăcină, care au avariat 
autoturisme sau reŃele de utilităŃi.   

Având în vedere regimul eolian, relieful si factorii subiectivi (despăduriri, 
desfiinŃarea barierelor de protecŃie) existenŃi, se remarcă zone posibil a fi 
afectate de furtuni sau vânturi puternice cu aspect de vijelie cu o 
ritmicitate ridicată, dar nu frecvente. Din evidenŃele statistice cel mai 
frecvent afectate de vânturi puternice si furtuni sunt zonele situate în 
principal în perimetrul localităŃilor: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Sebes, 
Teius, Berghin, Cenade, Cîlnic, Cricău, Crăciunelu de Jos, Galda de Jos, 
Ighiu, Lopadea Nouă, Metes, MihalŃ, Miraslău, Ohaba, Pianu, Ponor, 
Rădesti, Rosiade Secas, Sîncel, Sălistea, StremŃ, Spring, Valea Lungă. 

Analiza acestor fenomene din perioada 2007 – 2010, ne arată faptul că 
acestea se produc în marea majoritate a cazurilor într-un timp relativ 
scurt si pe o perioadă scurtă de timp. Efectele acestora fiind, asa cum am 
specificat si mai sus în special afectarea reŃelelor de telefonie si a 
învelitorii acoperisurilor dar nu în ultimul rînd a fondului forestier. Tot 
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analiza acestor fenomene ne arată că aceste fenomene nu s-au produs 
singulare, acestea în majoritatea cazurilor au fost însoŃite de ploi 
însemnate cantitativ si uneori de căderi de grindină. 

 

1.15.4.2. Riscuri antropice 

1.15.4.2.1. Managementul deseurilor 

Municipiul Alba Iulia se confruntă cu probleme în gestionarea deșeurilor menajere 
și a deșeurilor spitalicești, combinată cu depozitarea acestora pe un amplasament 
care nu beneficiază de amenajări suficiente pentru protecția mediului (canale de 
preluare a apelor din precipitații, drenuri de preluare a apelor din incintă, sisteme 
de colectare a gazelor de fermentare, perdele vegetale de separare a rampei de 
fermentare, etc.). Depozitul are posibilitatea de amenajare cu investiții minimale, 
până la definitivarea unor soluții regionale, prin construirea unor depozite 
ecologice. 

Serviciul de salubrizare al orașului este concesionat SC SALPREST SRL, 
operator licențiat ANRSC – singurul în județul Alba, care dispune de o bază 
materială relativ bună și capacitate crescută de colectare a deșeurilor urbane. 
Dificultățile acestui operator sunt relaționate de gradul scăzut de colectare a 
taxelor din partea asociațiilor de proprietari, blocarea acceselor uneori la ridicarea 
containerelor, colectarea neselectivă și lipsa unei educații eficiente, de masă 
pentru acest demers și pentru păstrarea curățeniei urbane. Necesitatea 
îmbunătățirii parcului auto și prevenirea mobilității ocupaționale sunt alte elemente 
care afectează activitatea acestui operator.  

Municipiul Alba Iulia este inclus în Proiectul „Asistența tehnică pentru 
Managementul integrat al deșeurilor în județul Alba”, proiect finanțat prin ISPA, 
având ca beneficiar Consiliul Județean Alba. Prin acest proiect se va realiza 
gestiunea integrată a sistemului de colectare a deșeurilor în întreg județul Alba, 
prin realizarea unei gropi ecologice și stații de transfer intermediare în 5 localități 
din județ. 

In ceea ce privește reutilizarea/reciclarea și valorificarea DEEE și VSU, în Alba 
Iulia a fost amenajat un punct de colectare DEEE.  

 

1.15.4.2.2. Zgomotul (din trafic, activităŃi) 

Sursele de zgomot sunt numeroase. Astfel, traficul rutier reprezintă una din 
sursele cele mai importante de zgomot şi vibraŃii din centrele populate. Alte surse 
sunt compresoarele şi ciocanele pneumatice, utilizate la construcŃii şi întreŃinerea 
reŃelei stradale, automatele muzicale, aparate radio-portative. În blocurile de 
locuinŃe: lifturile, aparatele radio şi televiziune, maşinile electrocasnice, reprezintă 
tot atâtea surse de zgomot în cazul utilizării neraŃionale. Nu în ultimul rând, la 
poluarea sonoră, participă zgomotul produs de diferitele obiective industriale 
amplasate în perimetrul centrelor populate, mai ales dacă sunt la distanŃă mică de 
centrele de locuit. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile înregistrate pentru indicatorul nivel 
de zgomot echivalent la nivelul municipiului Alba Iulia. 
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Localitate Locul determinarii 

Valoare 

determinata 

LAeq [dB] 

Limita admisa 

conf. STAS 

10009/88 

[dB] 

Alba 
Iulia 

Ieşire mun. Alba Iulia spre Cluj 
(magazin Ambient) 

75,66 65 

IntersecŃie şos. de centura, zona 
Partoş 

76,82 65 

IntersecŃie zona gării 71,84 60 

P-Ńa Iuliu Maniu 57,90 60 

IntersecŃie centru (magazin 
UNIREA) 

70,49 60 

IntersecŃie Ampoi 3 74,22 60 

IntersecŃie Stadion 74,09 60 

IntersecŃie P-Ńa Cetate 72,62 60 

IntersecŃie str. CloŃca cu Bd. 
Horea 

71,53 60 

Parcul Unirii 60,93 60 

 

1.15.4.2.3. Poluarea (aer, apă, sol – din activităŃi industriale, circulaŃie, ape 
menajere…) 

Poluarea aerului 

Zona urbană a municipiului Alba Iulia suferă din cauza poluării moderate a 
atmosferei datorată traficului rutier (gaze de eșapament cu conținut de CO, CO2, 
hidrocarburi, plumb, pulberi antrenate, dar și zgomot și vibrații) și activităților 
industriale (evacuări de gaze rezultate din procesele industriale. SC Saturn SA a 
realizat sistem de filtrare in vederea reducerii emisiilor fugitive de la cuptoarele de 
topire.). În județul Alba există 7 agenți economici care intră sub incidența 
Directivei nr. 199/13/CE, 1 fiind încadrat pe IPPC – SC Saturn SA. 

Terminalul din Alba Iulia cu 6 instalații de depozitare a benzinei, cu termen de 
conformare 2007, este, în prezent neoperațional, în procedura de obținere a 
Avizului de Mediu pentru închidere. 4 instalații de încărcare-descărcare a 
benzinei, aparținând terminalului din Alba Iulia cu termen de conformare 2007, 
sunt neoperaționale, in procedura de obținere a Avizului de Mediu pentru 
închidere. 
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Poluarea apei 

O altă problemă prezentă în municipiul Alba Iulia este deversarea apelor uzate 
menajere și industriale insuficient epurate, ceea ce duce la poluarea apelor de 
suprafață. În prezent apele uzate menajere din Alba Iulia sunt prelucrate într-o 
stație de epurare mecanică cu o capacitate de 170 l/sec. 

Sursele majore de poluare. În general, poluarea apei înseamnă orice schimbare 
chimică, fizică sau biologică în calitatea apei. Această schimbare are un efect 
dăunător asupra oricărei vietăŃi (uman, floră şi faună). 

PoluanŃii apei pot fi definiŃi în următoarele categorii: 

• agenŃi cauzatori de boli, care sunt bacteriile, viruşii, protozoarele şi 
viermii parazitari care intră în sistemele de canalizare şi în gunoaie 
netratate 

• gunoaie consumatoare de oxigen, care pot fi descompuse de către 
bacteriile care consumă oxigen. Când populaŃiile mari de bacterii de 
descompunere convertesc aceste gunoaie, pot epuiza nivelurile de 
oxigen din apă 

• poluanŃii solubili anorganici în apă, cum sunt acizii, sărurile şi metalele 
toxice. O cantitate mare a acestor componente cauzează moartea vieŃii 
acvatice 

• nutrienŃii; care sunt nitraŃi solubili în apă, care epuizează alimentarea cu 
oxigen a apei. O cantitate mare de nutrienŃi cauzează o eutrofizare a apei 
şi astfel peştii mor 

• sedimente suspendate, care cauzează epuizarea absorbŃiei luminii în 
apă 

• compuşii organici,  cum este uleiul, plasticul şi pesticidele 

• compuşi radioactivi solubili în apă, care pot cauza cancer, malformaŃii 
genetice din naştere 

Deversarea de apă uzată tratată sau netratată şi nămol are un impact 
considerabil asupra apelor în care se deversează. Aceste efecte au fost evaluate 
şi descrise în acest capitol. Din analizarea datelor prezentate cu privire la calitatea 
apelor uzate, luate din puncte strategice a reŃelei, este evident că unele staŃii de 
epurare existente sunt funcŃionale la capacităŃi scăzute şi în multe cazuri valorile 
autorizate de concentraŃie sunt depăşite. O problemă generală pentru toate 
oraşele din judeŃ este că racordarile ilegale la reŃeaua de canalizare municipală 
pot deversa cantităŃi considerabile de ape uzate urbane fără nici o epurare 
preliminară prin reŃelele de apă meteorică şi aceste deversări afectează calitatea 
apelor de suprafaŃă. 

Cum deversările apei uzate în apa de adâncime nu sunt vizibile de obicei, este 
dificil să se estimeze nivelul contaminării apelor de adâncime. Tipic, următoarele 
surse de deversare a apelor uzate au loc: 

• Ex-filtrarea apei uzate datorită condiŃiilor rele în care se află reŃeaua de 
canalizare, ex.  
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• Legături rupte a conductelor de canalizare 

• Conducte sparte 

• Conducte corodate, etc. 

• Structuri de transportare a apei uzate avariate cum sunt pompele din la 
staŃiile de pompare sau structurile staŃiilor de epurare 

• Fosele septice şi latrinele 

Astfel de deversări ale apei uzate afectează calitatea apelor de adâncime în 
termenii parametrilor microbiologici a nutrienŃilor.  

Apele de adâncime din zonele imediat apropiate sunt poluate microbiologice, dar 
această poluare pare a fi minoră şi este datorită latrinelor. Sistemele de canalizare 
sunt vechi şi în consecinŃă are loc ex-filtrarea care afectează calitatea apelor de 
adâncime.  

În România, mare parte a nămolurilor generate de staŃiile de epurare este tratat 
folosind diferite metode şi apoi este depozitat pe terenuri deŃinute de staŃiile de 
epurare. Doar o mică parte a nămolului este folosit în scopuri de agricultură (SOP 
2007).  

În judeŃul Alba, nămolul este generat de şapte staŃii de epurare în Alba Iulia, Cugir, 
Sebeş, Blaj, Ocna Mureş, Aiud şi Ighiu. Nămolul de la staŃia de epurare este în 
general depozitat pe terenuri din apropierea facilităŃilor de epurare.  

Campaniile proiectate pentru promovarea folosirii nămolului în agricultură au fost 
începute. Înregistrări ale acestor campanii nu au fost Ńinute, dar este de înŃeles că 
fermierii nu au fost entuziasmaŃi despre folosirea nămolului pe culturi fără 
certificare în care să fie clar definit conŃinutul nămolului.  

ProducŃia nămolului din epurarea apelor uzate şi din sursele industriale în judeŃul 
Alba pentru perioada 1995 până în 2006 sunt prezentate mai jos.  

Poluant 

1995 

tone/

an 

2000 

tone/ 

an 

2001 

tone/ 

an 

2002 

tone/ 

an 

2003 

tone/ 

an 

2004 

tone/

an 

2005 

tone/

an 

2006 

tone/

an 

Nămol din 
staŃiile de 
epurare 

11212 5203 3322 3251 1407 1001 974 1888 

Nămol din 
industrie 

10289 10368 9349 6098 8959 12672 9864 17826 

 

ProducŃia nămolului din staŃiile de epurare şi industrie pentru 1995 până în 2006. 
InformaŃiile oficiale legate de nămolul pregătit pentru depozitare care rezultă din 
staŃiile de epurare în oraşele din judeŃul Alba a fost după cum urmează: 

• CantităŃile de nămol raportate în 2007 au fost de 1.888 tone uscat (din 
2006); 

• Deshidratarea nămolului este prin mijloace naturale, mai exact din 
păturile de uscare; 
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• Capacitatea totală a staŃiilor de epurare din oraşe şi procesele folosite 
pentru epurarea apelor uzate a fost mai mică decât cererea actuală 
pentru epurarea apelor uzate; 

• Nămolul nu este folosit în agricultură, şi nici o aplicaŃie nu a fost făcută 
pentru depozitarea nămolului pe terenuri în anul 2006; 

• Nămolul uscat este depozitat pe terenuri locale sau deversate în ape fără 
aprobare. 

Conform Master Plan-ului la nivelul judetului Alba, se prezinta in tabelul de mai jos 
un sumar al locaŃiilor terenurilor în judeŃul Alba. În conformitate cu Decizia 
Guvernului 349, toate terenurile au fost închise din 2005 şi alternativele pentru 
depozitarea nămolului trebuie găsite. Pe când este încă capacitate în terenurile 
mai mari faptul că ele se vor închide în câŃiva ani urgentează nevoia găsirii unei 
alternative pentru metodele de depozitare ale nămolului.  

Terenuri 
existente 

Zona terenului când 
depozitarea va fi 

închisă (ha) 

Capacitate 
disponibilă (m3) 

(2006) 

Încheierea de an în 
conformitate cu HG 

349-2005 

Teiuş 1,3 Închis în 2006 
2009 (închis la 

31.12.2006) 

Baia de 
Arieş 

2 1.000 2009 

Abrud 3,5 10.000 2009 

Zlatna 1,13 11.000 2009 

Câmpeni 1 10.000 2009 

Sebeş 4,1 13.000 
2009 (închis la 

31.12.2006) 

Blaj 2,4 70.000 2009 

Cugir 4,5 110.000 2009 

Aiud 2,5 30.000 2013 

Ocna 
Mureş 

2,5 55.000 2013 

Alba 
lulia 

6 260.000 2015 

 

Cadrul legal pentru folosirea nămolului în agricultură a fost dezvoltat prin 
transpunerea Directivei 86/278/EEC, directiva pentru protecŃia mediului, şi în 
special a solului în agricultură, pe culturi crescute pentru consumul uman, Ordinul 
Ministerului Nr. 344/2004. În conformitate cu această Directivă, nămolul trebuie 
depozitat într-o manieră ecologică. 

În conformitate cu legislaŃia României doar 10% a capacităŃii terenului poate fi 
folosit pentru depozitarea nămolului şi conŃinutul trebuie să fie de cel puŃin 35% 
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solid uscat. Este posibil dar pentru termen mediu şi lung ca cea mai bună metodă 
de depozitare va fi agricultura datorită zonelor mari cu potenŃial disponibil (132000 
de ha de terenuri arabile). 

Spatii verzi 

Raportată la numărul de locuitori, cantitatea de spaŃii verzi din municipiul Alba Iulia 
se află sub nivelul indicatorilor europeni pentru oraşe de dimensiuni similare, iar 
dezvoltarea economică a municipiului creează o presiune semnificativă asupra 
zonelor verzi existente, mai ales dacă ele nu sunt bine amenajate, nu au o 
identitate definită. Alba Iulia deŃine 8,1 mp de spaŃii verzi pe locuitor, sub media pe 
judeŃ în mediul urban, care este de 11,41 mp/locuitor şi cu mult sub media 
indicatorilor europeni recomandați – min 26 mp / locuitor. În total, în municipiul 
Alba Iulia există 54 ha spaŃii verzi, dintre care 4 ha sunt amenajate ca zone de 
agrement şi parcuri. 

Toate problemele enumerate mai sus pot fi ameliorate, pe lângă investiții 
consistente ale autorităților locale și în condiŃiile existenŃei unei conştiinŃe civice şi 
a unei educaŃii ecologice solide la nivelul populaŃiei. Planul Local de AcŃiune 
pentru Mediu remarcă nivelul scăzut al reacŃiei comunitare şi mass media la 
agresarea factorilor de mediu, dublată de necunoaşterea legislaŃiei de mediu în 
vigoare, a drepturilor, obligaŃiilor şi responsabilităŃilor persoanelor fizice şi a 
grupurilor comunitare. Lipsa programelor comune autorităŃi – comunitate – ONG-
uri în domeniul mediului este însoŃită de capacitatea scăzută la nivel local de a 
accesa fondurile de preaderare. De asemenea, Alba Iulia ar putea juca un rol 
important în atragerea şi coordonarea fondurilor şi expertizei necesare pentru 
rezolvarea poluării istorice de pe teritoriul judeŃului, prin lucrări de reconstrucŃie 
ecologică, conservări, reabilitări. 

Dispunând de o șosea de centură relativ nou construită, Alba Iulia nu prezintă 
depășiri semnificative ale limitelor admise în ceea ce privește nivelul de zgomot și 
de poluare a aerului provocate de trafic. Cu toate acestea, multe din vehiculele 
care circulă în municipiul Alba Iulia suferă din cauza condițiilor tehnice precare 
(pierderi de ulei de motor, emisii excesive în atmosferă etc.), ceea ce constituie o 
amenințare la adresa mediului și a clădirilor, mai a ales celor mai sensibile, ce 
aparțin patrimoniului istoric. O altă sursă de reducere a poluării aerului și creșterii 
confortului urban o reprezintă realizarea drumului expres Sebeș - Turda, proiect 
aflat în faza de obținere a acordului de mediu. 

  

1.15.4.2.4. ActivităŃile umane (turism, locuire etc şi efectelor lor nocive)  

• Incendiul de pădure,  este un fenomen care scapă de sub control omului, 
atât ca durată cât şi ca întindere. Municipiul Alba Iulia dispune de o 
suprafaŃă împădurită de 2 152 ha. Datorită apropierii tot mai mult a 
zonelor de locuinŃe de liziera pădurii şi a frecventării pădurilor de un 
număr tot mai mare de turişti, este posibil ca în viitor, muncipiul Alba Iulia 
să se confrunte cu incendii de pădure de mari proporŃii. 

• Incendiile de masă, reprezintă un risc major pentru populaŃie şi bunurile 
materiale. Ele se pot produce atât din cauze naturale cât şi din eroare 
umană. Pe raza municipiului principalele surse de risc de producere a 
unor incendii de masă o reprezintă staŃiile de distribuŃie a carburanŃilor. 
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Cele mai periculoase din acest punct de vedere sunt cele aşezate în 
apropierea locuinŃelor familiale. De asemenea, o sursă de risc o 
reprezintă şi conductele magistrale de transport a gazului metan, 
conducte care traversează municipiul de la gară prin zona Cetate. 

În ciuda obiectivelor și a resurselor turistice importante pe care le deține, județul 
Alba nu pornește în competiția cu județele învecinate de pe o poziție favorabilă, 
plasându-se, cu 4200 de turiști/ lună în anul 2006, în urma Mureșului (10000), 
Sibiului (24000), Clujului (20600). Neconcordanța dintre potențialul pe care 
municipiul Alba Iulia îl deține ca atractivitate turistică și numărul concret de turiști 
atrași indică nevoia unei mai bune plasări pe piață prin oferta de dotări și servicii 
turistice și necesitatea promovării obiectivelor turistice, între care Cetatea Alba 
Iulia ocupă un loc important.  

În poziționarea municipiului Alba Iulia pe piața turistică națională și internațională, 
două piețe nișă trebuie considerate, în funcție de potențialul pe care îl au orașul și 
regiunea: (a) turismul cultural (istoric) și (b) turismul montan/rural. În ambele 
cazuri, pentru profilarea municipiului ca destinație culturală, sau ca punct de 
distribuție către destinații rurale, sau către munții Apuseni, este necesară o 
viziune de dezvoltare, împărtășită de toți factorii de decizie și o strategie integrată 
la nivelul regiunii. Această strategie ar trebui să acopere aspecte legate de oferta 
de facilitați de cazare la standarde diverse, insolite de servicii conexe – 
gastronomice, transport, circuite și activități turistice, etc. 

Dezvoltarea turismului trebuie să fie bazată pe principii durabile, care să conducă 
la un turism viabil din punct de vedere economic, justificat la nivel social și atent 
față de mediul natural. În procesul de reabilitare a Cetății, turismul cultural trebuie 
să fie atent ghidat pentru a echilibra beneficiile economice cu presiunea exercitată 
asupra infrastructurii, patrimoniului construit și intimității locuitorilor Cetății. 

Dezvoltarea turismului cultural este legată de existența CetăŃii bastionare de tip 
Vauban, aflată într-o stare bună de conservare și a clădirilor monument 
amplasate în zona CetăŃii. Caracterul specific al Cetății derivă din valoarea sa 
culturală și istorică. Pentru ca această valoare să se constituie într-un avantaj 
pentru comunitate, Cetatea trebuie să facă subiectul conservării și al promovării, 
ceea ce se poate întâmpla în contextul turismului cultural. Obiectivul turismului 
cultural este acela de a vizita acele locuri și activități definitorii pentru o 
comunitate și istoria sa, aici fiind incluse resurse culturale, istorice și naturale – 
conform Programului pentru Turism și Patrimoniu al National Trust for Historic 
Preservation. Programele privind patrimoniul cultural stabilesc relații între turism, 
conservarea patrimoniului, muzee, obiecte de artă, resurse naturale și alte 
elemente de interes, pentru crearea de parteneriate puternice ce au ca scop 
restaurarea, conservarea, îmbunătățirea, promovarea și gestionarea acestor 
resurse unice.  

Vauban este un brand cu circulaŃie internaŃională şi în acest sens prin Strategia 
de dezvoltare a oraşului Alba Iulia sunt propuse măsuri de integrare a CetăŃii 
medievale în ReŃeaua Europeană a CetăŃilor Vauban. În acest moment reŃeaua 
constituită a CetăŃilor Vauban este formată din CetăŃi franceze1. O colaborare pe 

                                                        
1 Arras (Pas-de-Calais), Bazoches (Nièvre), Besançon (Doubs), Blaye/Cussac-Fort-Médoc (Gironde), Briançon (Hautes-Alpes), Camaret-sur-Mer 

(Finistère), deux ouvrages du canal du Midi (la voûte des Cammazes et l'aqueduc de la Cesse), Palais à Belle-Île-en mer (Morbihan), Longwy (Meurthe et 
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linia extinderii acestei reŃele trebuie să aibă ca obiectiv organizarea unui circuit 
european al festivalurilor Vauban2. În acest scop organizarea de evenimente 
medievale este agreată de majoritatea populaŃiei oraşului şi poate fi strategic 
încadrabilă în evenimente cu similitudini specific medievale organizate fie la 
nivelul Regiunii Centru (Sighişoara, Sibiu, Braşov, Târgu Mureş), fie interregional 
(Oradea, Arad, BistriŃa), etc.  

Probleme majore 

PM1 Infrastructura Cetății Alba Carolina parțial reabilitată 

PM2 Existență unor bunuri de patrimoniu de o valoare inestimabilă, care 
necesită lucrări de restaurare, conservare, modernizare, dotare, și punere în 
valoare 

PM3 Capacități de cazare cu facilități și servicii improprii, insuficiente și 
necorelate cu potențialul de dezvoltare turistică al municipiului 

PM4 Potențial de agrement turistic insuficient exploatat 

PM5 Lipsa unui brand turistic – Alba Iulia 

Impactul turismului cultural asupra cererii turistice şi a ariilor de destinaŃie, poate fi 
atât pozitiv cât şi negativ, având implicaŃii în toate sectoarele vieŃii sociale şi 
economice, şi influenŃând negativ sau pozitiv, în funcŃie de gestiunea adecvată a 
potenŃialului turistic.  

Efectele pozitve ale turismului cultural: 

• Impulsionarea vieŃii culturale a centrului urban 

• Lărgirea orizontului cultural al locuitorilor şi turiştilor 

• Creşterea economică 

• Creşterea coeziunii sociale în cadrul oraşului 

• Creşterea unei imagini unitare a oraşului 

• Promovarea imaginii oraşului pe plan naŃional şi internaŃional 

• ÎmbunătăŃirea reŃelei de căi de comunicaŃie 

• ProtecŃia şi conservarea centrelor istorice ale oraşelor. 

Efectele negative ale turismului cultural: 

• Depersonalizarea spaŃiilor receptoare prin adaptare excesivă 

• Creşterea artificială a preŃurilor, într-o primă etapa 

• Creşterea unei imagini false a oraşului, exagerate sau greşite 

• Promovarea unei imagini false. 

                                                                                                                                    
Moselle), Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), Mont-Louis (Pyrénées orientales) Neuf-Brisach/ Breisach-am-Rhein (Haut-Rhin et Allemagne), Saint-Martin-de-Ré 

(Charente-Maritime), Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) Villefranche-de-Conflent (Pyrénées Orientales).  

2 Francezii au organizat deja un An Vauban cu mai multe festivaluri şi manifestări: detalii pe http://www.besancon.fr. 
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1.15.5. Măsuri necesare 

 

1.15.5.1. Măsuri de protecŃie a factorilor de mediu 

Planul Local de AcŃiune pentru Mediu 2007 - 2013 cuprinde obiectivele şi măsurile 
privitoare la reducerea poluării factorilor de mediu şi pentru îmbunătăŃirea calităŃii 
vieŃii. 

Măsuri pentru protecŃia calităŃii aerului: 

• Realizarea de instalaŃii de epurare a gazelor reziduale provenite din 
instalaŃii sau înlocuirea celor existente. Controlul concentraŃiilor de 
poluanŃi emişi şi la imisie în atmosferă (specifici fiecărei instalaŃii) din 
instalaŃii IPPC şi alte instalaŃii. 

• Realizarea de instalaŃii de reŃinere a COV emişi din activităŃile agenŃilor 
economici sau înlocuirea celor existente. Controlul emisiilor de COV; 
realizarea bilanŃului de solvenŃi şi a planului de gestionare a solvenŃilor 
organici cu conŃinut de COV în conformitate cu actele de reglementare 
ale activităŃii societăŃilor. 

• Respectarea cerinŃelor tehnice impuse prin HG 893/2005 pentru limitarea 
emisiilor totale de COV pentru instalaŃiile de depozitare a benzinei la 
terminale şi la încărcarea şi descărcarea containerelor mobile. 

• Respectarea cerinŃelor HG 893/2005 pentru containerele mobile după 
descărcarea benzinei . 

• Respectarea cerinŃelor tehnice impuse prin HG 893/2005 la umplerea 
rezervoarelor din staŃiile de benzină. 

• Elaborarea studiilor de fezabilitate şi accesarea de fonduri necesare 
construirii de variante ocolitoare pentru dirijarea traficului de tranzit în 
afara municipiilor şi oraşelor din judeŃul Alba. 

• Monitorizare lunară a poluanŃilor emişi în condiŃii de trafic intens, în 
municipii şi oraşe din judeŃ. 

Măsuri privind reducerea poluării apei 

• Extindere şi modernizare staŃiei de epurare din municipiul Alba Iulia. 

• ExecuŃia de staŃii de epurare, reabilitarea celor existente, realizarea de 
instalaŃii de epurare/ preepurare a apelor uzate cu conŃinut de substanŃe 
prioritare/ prioritar periculoase, îmbunătăŃirea şi eficientizarea procesului 
de epurare a apelor uzate industriale evacuate de către agenŃii 
economici. 

• Colectarea organizată şi valorificarea deşeurilor lemnoase de către 
unităŃi economice de profil. 

• Finalizarea lucrărilor la obiectivul: „Dezvoltarea alimentării cu apă 
potabilă a localităŃilor aferente sistemului zonal al judeŃului Alba -  sursa 
râu Sebeş  

• Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă în 
judeŃul Alba. 
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• Dotarea laboratoarelor de analiză cu aparatură performantă şi 
autorizarea acestora. 

• Implementarea sistemului de management calitate - mediu, sănătate şi 
securitatea muncii. 

• Realizarea unei staŃii de clorinare intermediare pe aducŃiune în zona 
BărăbanŃ. 

• Automonitorizarea calităŃii apelor uzate evacuate în emisar sau în 
reŃeaua de canalizare de către agenŃii economici şi întocmirea unui 
registru cu rezultatele automonitoringului (pentru agenŃii economici ce 
intră sub incidenŃa Directivei 76/464/CEE şi Directivele fiice – 
subst.pr/prioritar per.) 

SituaŃia proiectelor de mediu aflate în derulare la nivelul municipiului Alba Iulia cu 
referire la îmbunătăŃirea managementului infrastructurii sistemelor de distribuŃie şi 
epurare sunt prezentate în tabelul de mai jos, astfel: 
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Alba 
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Modernizare
a si 

reabilitarea 
sistemului de 

canalizare 

Apa 
trim.III.2011 

trim.III.2013 
POS 

Mediu 
8.051.400 

Euro 
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 A
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A 

Alba 
Iulia 

Realizare 
statie de 

epurare cu 
trapta tertiara 

Epurare 
ape 

uzate 

trim.IV.2011  

trim.IV.2013 
POS 

Mediu 
11.289.965 

Euro 

(Sursa de informare SC APA CTTA SA ALBA) 

 

Obiective şi măsuri privind gestionarea deşeurilor municipale 

Deşeurile municipale şi asimilabile, reprezintă cca. 4 % din deşeurile produse în 
judeŃ, responsabilitatea gestionării lor revenind administraŃiei publice locale. 

Prin delegare de gestiune serviciile de salubrizare, respectiv de administrare a 
celor 3 depozite municipale neconform în funcŃiune, au fost concesionate 
operatorilor de salubritate autorizaŃi . 
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Activitatea de salubrizare a muncipiului Alba Iulia, la nivelul anului 2011 este 
asigurată de către SC Salprest SRL Alba. 

Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judetul Alba” 

JudeŃul Alba are în derulare Proiectul „AsistenŃă tehnică pentru pregătirea 
aplicaŃiei Sistem integrat de gestiune a deşeurilor pentru judeŃul Alba”, derulat prin 
Ministerul Mediului, a cărui beneficiar este Consiliul JudeŃean Alba. Pregătirea 
acestui proiect de investiŃii cuprinde elaborarea AplicaŃiei de finanŃare din POS 
Mediu şi a documentelor suport: 

• Master Plan „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeŃul Alba” şi  „Lista de investiŃii rezultată în urma prioritizării pe o 
perioadă de 30 de ani” aprobat şi adoptat prin hotărâri ale Consiliului 
JudeŃean şi ale consiliilor locale. 

• Studiu de Fezabilitate – în curs de elaborare 

• Analiza Economico – Financiară – în curs de elaborare 

• Studiu de impact asupra mediului - procedura nedemarată 

• DocumentaŃia de achiziŃie a serviciilor de lucrări – procedura    
nedemarată, se va derula după finalizarea AplicaŃiei de finanŃare 

Proiectul prevede următoarele investiŃii: 

• Realizarea unui centru de management al deşeurilor care va cuprinde : 

o depozit ecologic pentru judeŃul Alba – loc. Galda de Jos, 

o StaŃie de sortare 

o StaŃie de compostare 

• StaŃii de transfer deşeuri la Blaj, Sebeş şi Cugir. 

• Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri aferente municipiilor Alba 
Iulia, Aiud şi Blaj, şi oraşelor Abrud, Cîmpeni, Ocna Mureş şi Cugir . 

• AchiziŃii de pubele şi containere. 

Obiective privind reducerea zgomotului 

Obiectivele şi măsurile cuprinse în PLAM se referă la următoarele acŃiuni pentru 
reducerea expunerii la zgomot a populaŃiei: 

• optimizarea transportului în localităŃile urbane; 

• întreŃinerea corespunzătoare a parcului auto; 

• amenajarea de perdele de protecŃie vegetelă, unde este posibil, 
între zona de locuit şi cea de circulaŃie; 

• amenajarea de spaŃii verzi pe terenuri virane; 

• reglementarea circulaŃiei rutiere cu stabilirea unor trasee 
diferenŃiate pe categorii de vehicule, care să evite zonele 
compacte de locuinŃe; 

• realizarea unor centuri de trafic de tranzit în localităŃile situate pe 
drumurile naŃionale. 
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• însonorizarea clădirilor de locuit, prin utilizarea de materiale 
fonoabsorbante, cu calităŃi superioare. 

Măsuri pentru conservarea şi extinderea spaŃiilor verzi 

Conform OUG nr. 114/2007, care modifică şi completează OUG 195/2005 privind 
protecŃia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006 
articolul II aliniatul (1) autorităŃile administraŃiei publice locale au obligaŃia de a 
asigura din terenul intravilan o suprafaŃă de spaŃiu verde de minimum 20 
mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010 şi de minimum 26 mp/locuitor 
până la 31 decembtie 2013; conform aliniatului (2) autorităŃile administraŃiei 
publice locale au obligaŃia de a întocmi în termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentului act normativ, un program în care vor fi evidenŃiate etapele 
de relizare a obligaŃiei prevăzute la aliniatul (1), cu indicarea termenelor propuse. 

Conform Legii nr. 24/2007, articolul 18 autorităŃile administraŃiei publice locale au 
următoarele obligaŃii: 

� aliniatul (1) - să Ńină evidenŃa spaŃiilor verzi de pe teritoriul 
unităŃilor administrative ; 

� aliniat (3) - să întocmească registrele locale ale spaŃiilor verzi 

SuprafaŃa de spaŃiu verde din municipiul Alba Iulia este prezentată în tabelul 
următor, astfel: 

JudeŃul Localitatea 

Realizarea Programului 
de extindere a spaŃiilor 
verzi de către Consiliile 
Locale, conform OUG 

114/2007 

SuprafaŃa 
actuală 

cu spaŃiu 
verde 

(mp/locuitor) Da Nu 

ALBA ALBA IULIA - X 13,87 

 

Din datele prezentate mai sus rezultă că municipiul Alba Iulia nu îndeplineşte 
condiŃiile prevăzute de OUG nr. 114/2007. 
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1.15.5.2. Măsuri de reducere şi eliminare a riscurilor naturale şi antropice 

Riscurile naturale prezentate anterior aferente muncipiului Alba Iulia sunt 
generate de fenomene fizico – geologice precum: alunecări de teren, eroziuni de 
maluri, văi torenŃiale, zone inundabile, zone mlăştinoase. În scopul reducerii şi 
eliminării riscurilor antropice au fost prevăzute în documentaŃii de specialitate, 
precum Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului JudeŃean Alba şi Planul 
de analiză şi acoperire riscuri Alba, o serie de măsuri, şi anume: 

� întocmirea de studii geotehnice şi hidrogeologice; 

� evitarea de excavaŃii la baza versanŃilor; 

� corectări de pantă; 

� lucrări de apărare a malurilor; 

� regularizări de curs; 

� îndiguiri; 

� corectarea cursului văilor; 

� corectarea înălŃimii digurilor de apărare în zonele de risc; 

� lucrări de desecare; 

� canale de drenaj; 

� captări de izvoare; 

� utilizarea raŃională a suprafeŃelor înclinate. 

 

Riscurile antropice menŃionate mai sus, şi anume managementul deşeurilor, 
zgomotul, poluarea aerului şi apelor, insuficienŃa spaŃiilor verzi, precum şi 
activităŃile umane pot fi reduse şi eliminate prin aplicarea mai multor măsuri, cum 
ar fi: 

� gestiunea integrată a sistemului de colectare a deșeurilor în întreg județul 
Alba, prin realizarea unei gropi ecologice și stații de transfer intermediare 
în 5 localități din județ, aşa cum este prevăzut în Proiectul „Asistența 
tehnică pentru Managementul integrat al deșeurilor în județul Alba”; 

� optimizarea transportului în localităŃile urbane; 

� întreŃinerea corespunzătoare a parcului auto; 

� amenajarea de perdele de protecŃie vegetelă, unde este posibil, între 
zona de locuit şi cea de circulaŃie; 

� amenajarea de spaŃii verzi pe terenuri virane; 

� reglementarea circulaŃiei rutiere cu stabilirea unor trasee diferenŃiate pe 
categorii de vehicule, care să evite zonele compacte de locuinŃe; 

� realizarea unor centuri de trafic de tranzit în localităŃile situate pe 
drumurile naŃionale; 

� însonorizarea clădirilor de locuit, prin utilizarea de materiale 
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fonoabsorbante, cu calităŃi superioare; 

� asigurarea din terenul intravilan a unei suprafaŃe de spaŃiu verde de 
minimum 26 mp/locuitor până la 31 decembtie 2013; 

� extinderea şi modernizarea staŃiei de epurare din municipiul Alba Iulia; 

� realizarea de instalaŃii de epurare a gazelor reziduale provenite din 
instalaŃii sau înlocuirea celor existente. Controlul concentraŃiilor de 
poluanŃi emişi şi la imisie în atmosferă (specifici fiecărei instalaŃii) din 
instalaŃii IPPC şi alte instalaŃii; 

� realizarea de instalaŃii de reŃinere a COV emişi din activităŃile agenŃilor 
economici sau înlocuirea celor existente. Controlul emisiilor de COV; 
realizarea bilanŃului de solvenŃi şi a planului de gestionare a solvenŃilor 
organici cu conŃinut de COV în conformitate cu actele de reglementare 
ale activităŃii societăŃilor; 

� elaborarea studiilor de fezabilitate şi accesarea de fonduri necesare 
construirii de variante ocolitoare pentru dirijarea traficului de tranzit în 
afara municipiilor şi oraşelor din judeŃul Alba; 

� monitorizare lunară a poluanŃilor emişi în condiŃii de trafic intens, în 
municipii şi oraşe din judeŃ; 

� impulsionarea vieŃii culturale a centrului urban; 

� lărgirea orizontului cultural al locuitorilor şi turiştilor; 

� promovarea imaginii oraşului pe plan naŃional şi internaŃional; 

� îmbunătăŃirea reŃelei de căi de comunicaŃie; 

� protecŃia şi conservarea centrelor istorice ale oraşelor. 
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1.15.6. Concluzii 

Din analiza situației existente, calitatea factorilor de mediu din zona PUZ este 
determinată de starea acestora la nivelul întregului municipiu. În acest sens, in 
general, indicatorii de analiză pentru fiecare parametru s-au încadrat în limitele 
admise, conform prevederilor legislative în vigoare. 

 

Aspecte favorabile  

� nivel de poluare general sub cotele admise; 

� cadru natural valoros si diversificat, cu un important aport ecologic si factor 
de atractivitate turistica pentru oras; 

� existenta unor programe guvernamentale (Administratia Nationala a 
Fondului de Mediu) si europene de  sprijinire/ finantare pentru infiintarea de 
noi spatii verzi in localitatile urbane; 

� posibilitate de dezvoltare de parteneriate cu  localitatile invecinate  pentru 
programe strategice. 

 

Aspecte nefavorabile 

� deficit de spatii verzi amenajate in raport cu numarul de locuitori fata de 
cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor. 

 

Calitatea factorilor de mediu în muncipiul Alba şi implicit în zona studiată s-a 
îmbunătăŃit semnificativ, atât ca urmare a reducerii activităŃilor industriale, cât şi a 
numeroaselor investiŃii de tipul modernizărilor tehnologice ale agenŃilor economici 
care au vizat protecŃia aerului, apei, solului şi sănătatea populaŃiei. 

Anumite investiții, finalizate în ultima perioadă cum ar fi, stația de epurare și 
lucrările pentru gestionarea deșeurilor constituie un bun început pentru reducerea 
impactului antropic asupra capitalului natural. De asemenea, reabilitarea spațiilor 
verzi din zona va avea ca efect o imbunatățire semnificativă.  

În concluzie, apreciem că implementarea PUZ nu va avea un efect nociv 
semnificativ asupra factorilor de mediu si va conduce la dezvoltarea durabilă a 
municipiului pe termen mediu si lung. 
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