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Se aprobă, 
Președinte/Manager de proiect 

 

Raport privind selectarea zonelor pentru desfășurarea cursurilor de formare profesională în 
cadrul Proiectul Măsuri Integrate în Domeniul Turismului 

 

1. Prezentarea generală a județului Alba 
 

Județul Alba este situat în partea centrală a României, în zona de contact a Podișului 

Transilvaniei cu Munții Apuseni și Carpații Meridionali, pe cursul mijlociu al râului Mureș, care 

traversează județul de la nord-est (în zona Ocna Mureș) și la sud-vest (în zona Șibot). 

Suprafața județului este de 6231 kmp, ceea ce reprezintă 2,6% din suprafața țării. Este al 

16-lea județ ca mărime, și se încadrează din acest punct de vedere în categoria județelor de mărime 

mijlocie. 

Județul Alba se învecinează la nord cu județul Cluj, în nord-vest cu județele Bihor și Arad, 

în sud-vest cu județul Hunedoara, în sud cu județul Vâlcea, în sud-est cu județul Sibiu și în nord-

est cu județul Mureș. 

În județul Alba predomină formele înalte de relief, astfel, munții ocupă cca. 52% din 

suprafață, zonele de podiș și dealuri 26%, iar zonele de câmpie 22%. Zona montană este dominată 

de extremitatea estică a Munților Metaliferi, de culmile masivului Trascăului, de versanții sudici ai 

Munților Bihariei, precum și de Munții Șurianu. Zona de podiș și deal este dată de Podișul 

Secașelor, Podișul Târnavelor, și de depresiunile montane Zlatna, Abrud și Câmpeni, iar zona 

joasă de câmpie este dominată de Depresiunea Alba Iulia-Turda și parțial de Culoarul depresionar 

al Orăștiei. 

Relieful este practic structurat pe 3 mari unități naturale, adică Munții Apuseni în nord-

vest, grupa Parângului, din Meridionali (în sud o parte din Munții Șureanu, la vest de Valea 

Sebeșului și o fâșie îngust din Munții Cindrelului, la est de Sebeș) și Podișul Târnavelor în est 
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(Podișul Târnavelor propriu-zis și Podișul Secașelor), culoarul Mureșului separă zona înaltă a 

Munților Apuseni de zona colinară a Podișului Târnavelor, cu înălțimi de 400-500 m. 

Clima este temperat-continentală, specifică țării noastre, diferențiată în funcție de 

altitudine, cu temperaturi medii anuale de 2 grade C în zonele montane și 9,5 grade C în Lunca 

Mureșului. 

Hidrografia județului Alba este dominată de cursul mijlociu al Mureșului, care colectează 

toate râurile din teritoriul său. Principalii afluenți ai Mureșului în județul Alba pe partea dreaptă 

sunt : Arieșul, Aiudul, Geoagiul, Valea Teiușului, Valea Gălzii, Cricăul, Ampoiul, Valea Vințului, 

iar pe partea stângă Mureșul primește : Târnava, Secașul, Sebeșul, Pianul, Cugirul și altele. În 

zona Munților Apuseni avem râul Arieș cu cei doi afluenți principali ai săi, Arieșul Mare și 

Arieșul Mic și cu multe alte văi adiacente. 

Între resursele naturale cele mai importante care se află pe teritoriul județului sunt 

complexele metalifere neferoase (aur, argint, cupru, plumb, zinc, pirită, mercur, etc.), sare, calcar, 

gresie, tufuri vulcanice, marne, argile, marmură, piatră pentru construcții, nisipuri și pietrișuri, 

lemnul, gazele naturale, etc. 

Suprafața administrativă a județului Alba cuprinde un număr de 11 orașe, din care 4 

municipii, respectiv  Alba Iulia (reședința de județ), Aiud, Blaj și Sebeș și 7 orașe, adică Abrud, 

Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Zlatna, Teiuș și Baia de Arieș. În județ mai sunt încă 67 unități 

administrativ-teritoriale, respectiv, comune și 658 de sate. 

După modul de folosință, suprafața județului Alba, care este de 624157 ha, se împarte 

astfel : 

    * suprafața agricolă este de 329700 ha (52,8% din suprafața județului). Din aceasta: 

- suprafața arabilă este de 133100 hectare (40,4%) 

- pășuni 117300 hectare (35,6%) 

- fânețe 72700 hectare ( 22,0%) 

- vii și pepiniere viticole 4900 hectare ( 1,5%) 

- livezi și pepiniere pomicole 1700 hectare ( 0,5%) 

    * păduri 229700 hectare ( 36,8%) 
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    * ape și bălți 6370 hectare ( 1,0%) 

    * alte suprafețe 58387 hectare ( 9,4%). 

2. Populația urbană a județului Alba 
 

În ceea ce privește populația urbană a județului Alba, evoluția acesteia între anii 1970 și 

2003, poate fi observată din tabelul de mai jos: 

Tabelul 1 

 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 

Total județ 391686 416697 424258 406234 395941 394959 385880 385514 
Populație 
urbană 

161594 209757 247687 238806 232829 232431 223365 224036 

Alba Iulia* 27547 50943 73541 73239 71638 71534 66942 67737 

Aiud* 21493 27408 30521 29191 28607 28623 27519 27345 

Blaj* 18897 21855 24230 22246 21336 21261 21435 21574 

Sebeș* 21437 28882 31309 30010 29463 29581 28603 28842 

Abrud 5064 5413 6837 6852 6560 6587 6014 6025 

Baia de Arieș 5185 4799 5049 4776 4899 4841 4768 4720 

Câmpeni 7262 7716 8959 8740 8483 8436 8287 8231 

Cugir 20858 29617 34545 31152 29819 29707 27756 27679 

Ocna Mureș 16208 15856 16296 16001 15578 15431 15857 15802 

Teiuș 7250 7769 7054 7243 7329 7362 7403 7451 

Zlatna 10348 9499 9346 9356 9117 9068 8781 8630 

NOTA: Teiuș este oraș din anul 1994.Baia de Arieș este oraș din anul 1998  
*- municipii 
Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba 
 

O primă concluzie care se poate trage din datele de mai sus este că începând din 1970 și 

până la începutul anilor ’90, toate localitățile urbane din județul Alba au avut o evoluție pozitivă în 

ceea ce privește populația, creșterile situându-se între 10% și 250%. În cazul municipiului Alba 

Iulia, creșterea a fost una foarte spectaculoasă, practic în 20 de ani populația a crescut de 2,5 ori. 

Acest fapt se datorează fenomenului de industrializare forțată care s-a desfășurat în această 

perioadă. Odată cu anii ’90, ramurile industriale care s-au dezvoltat în perioada comunistă - 
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respectiv industria constructoare de mașini, industria prelucrării lemnului, industria prelucrătoare, 

industria ușoară, mineritul și extragerea metalelor, industria alimentară - au intrat în declin rând pe 

rând, ceea ce a condus la un fenomen de migrare din motive economice care a afectat majoritatea 

localităților urbane ale județului. Fenomenul a continuat pe parcursul întregii ultime decade a 

secolului trecut, mai accentuat în orașele monoindustriale. Astfel, populația urbană a județului 

Alba la 1 ianuarie 2007 se prezintă conform tabelului de mai jos: 

Tabelul 2: Populația urbană a județului Alba la 1 iulie 2007 

Localitatea  Număr locuitori 1 iulie 2007 
Total județ 376086 
Populație urbană 219130 
Alba Iulia* 66842 

Aiud * 26367 

Blaj* 20910 

Sebeș*  29225 

Abrud 5865 

Baia de Arieș 4490 

Câmpeni  7903 

Cugir  26561 

Ocna Mureș  15268 

Teiuș  7364 

Zlatna  8335 
Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba 
*- municipii 
 
 O a doua concluzie care se poate trage analizând datele din tabelul 1 cu cele din tabelul 2 

este că, în afară de municipiul Sebeș care a cunoscut din anul 2002 și până în prezent cel mai mare 

volum al investițiilor private din județ, atât în valori absolute cât și raportata la populație, toate 

celelalte localități urbane au cunoscut scăderi semnificative, începând in 1990 și până în prezent, 

unele stabilizându-se în jurul valorii din 1995, dar cele mai multe având în continuare tendințe 

clare de scădere, chiar dacă nu așa de accentuate ca in precedentele două decade. Ponderea 

populației urbane în totalul populației județului Alba a crescut de la 41,26% în 1970 la 50,33 în 

1980, din 1990 și până în 2007 stabilizându-se la o valoare cuprinsă între 58-59%. 
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 O a treia concluzie care reiese din datele de mai sus este că din 1990 și până în 2000 

migrația externă din județul Alba s-a produs din mediul rural, iar din 2000 și până în prezent 

migrația externă se produce din mediul urban al județului Alba, populație cu un nivel de pregătire 

școlară și profesională superioară primului val de emigranți din anii ’90.  

3. Șomajul în județul Alba 
 

 Având în vedere activitățile economice dezvoltate înainte de 1989 și distribuția lor 

teritorială, rata șomajului în județul Alba a fost strâns legat de restructurarea ramurilor industriale 

existente. Astfel evoluția numărului de șomeri, din 1993 și până în 2010, se prezintă astfel: 

Tabelul 3: Evoluția șomajului în   Grafic 1: Evoluția șomajului în 
județul Alba după 1989   județul Alba după 1989 

Anul 
Numărul șomerilor din 

județul Alba 
1993 17244 
1995 13867 
2000 26415 
2003 17248 
2007 10509 
2009 22767 

2010* 17341 
Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba 
*Noiembrie 2010 
 
 În ultimii ani, în urma restructurării activităților economice, a privatizării și a apariției unor 

noi domenii de activitate, evoluția șomajului a fost strâns legată de evoluția generală a economiei 

României și de ciclurile economice mondiale. Având în vedere specificul pe care îl are la 

momentul actual județul Alba, criza economică a zdruncinat puternic mediul economic. Una din 

ramurile mai puțin afectate de criză a fost industria alimentară care a trecut mai bine această 

perioadă dificilă. Celelalte ramuri industriale ca de altfel și serviciile sunt încă afectate de efectele 

crizei economice. Astfel, la sfârșitul anului 2009, Alba era unul din județele cu ratele șomajului 

cele mai ridicate din România. 
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Ultimele date statistice privitoare la șomaj ne spun că în luna noiembrie 2010 la nivelul ţării 

s-a înregistrat un număr de 633.476 şomeri, cu o rată a şomajului de 6,9%; pentru populaţia 

feminină, numărul şomerilor înregistraţi la nivelul ţării, a fost de  272.324 persoane, cu o rată a  

şomajului de 6,4%.  

În ceea ce privește judeţul Alba, cu o rată a şomajului de 9,5%, se situează pe locul al şaselea 

pe plan naţional (la egalitate cu judeţul Buzău) în clasamentul judeţelor ordonate descrescător, 

judeţele cu cele mai mari valori ale ratei şomajului fiind: Vaslui (11,4%), Teleorman (10,6%), 

Galaţi (9,9%), Mehedinţi (9,7%),  Gorj ( 9,6%). 

Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei stabile cu vârsta de 18-62 ani 

,în luna noiembrie 2010, a fost de 4,6% la nivelul ţării, iar la nivelul judeţului Alba de 7,2%. Pe 

medii de locuit, valoarea acestui indicator diferă semnificativ, de la 5,7% în mediul urban, la 9,7% 

în mediul rural. Dintre oraşe, cu cele mai mari valori se remarcă : Câmpeni (10,3%), Blaj (10,0%), 

Ocna Mureş (10,0%), Zlatna (9,1%), Abrud (7,1%), oraşul Cugir deţinând cea mai mică pondere 

(3,4%). În mediul rural cele mai mari ponderi ale numărului de şomeri înregistraţi în numărul total 

al populaţiei de 18-62 de ani s-au înregistrat în luna noiembrie 2010 la: Albac (27,3%), Avram 

Iancu (24,9%), Scărişoara (23,9%), Câlnic (20,3%), Vadul Moţilor (18,1%), iar cele mai mici 

valori în comunele: Ceru Băcăinţi (1,8%), Meteş (3,6%), Şugag (3,8%), Întregalde (3,8%). 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii noiembrie 2010 în judeţul Alba a fost de 

17341persoane ( reprezentând 2,7% din şomerii înregistraţi pe total ţară), mai mic cu 399 persoane 

(-2,2%) faţă de luna anterioară şi cu 4360  persoane (-20,1%) comparativ cu luna noiembrie 2009. 

Femeile reprezentau la această dată 44,4% din numărul total al şomerilor. 

Structura după nivelul de instruire arată că 68,2% din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai 

învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 24,8% sunt persoane cu studii liceale şi 

postliceale şi 7,0% persoane cu studii superioare. 

Numărul şomerilor neindemnizaţi a fost de 6192 persoane, mai mic cu 298 persoane (-4,6%) 

faţă de luna anterioară şi cu 2 persoane (-0,1%) decât în luna noiembrie 2009. 



ş 

 
 
"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”  

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  

Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare 

Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea  măsurilor active de ocupare 

Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI  

Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com                              

 

P
a

g
in

ă
7

 

Numărul şomerilor aflaţi în plată a fost de 11149 persoane (64,3% din numărul total al 

şomerilor), mai mic cu 101 persoane (-0,9%) decât în luna octombrie 2010 şi cu 4358 persoane (-

28,1%) decât în luna noiembrie 2009. 

Rata şomajului (determinată prin raportarea numărului şomerilor la populaţia activă civilă la 

1.01.2010) a fost în luna noiembrie 2010 de 9,5% ( faţă de 9,7% în luna octombrie 2010 şi 12,0% 

în luna noiembrie 2009).În rândul femeilor, rata şomajului a fost de 8,6% ( faţă de 8,8% în luna 

octombrie 2010 şi 11,2% în luna noiembrie 2009), iar în rândul bărbaţilor de 10,4% ( faţă de 

10,6% în luna octombrie 2010 şi 12,6% în luna noiembrie 2009).Cel mai mare număr de şomeri  

înregistrat în luna noiembrie 2010 la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost 

în oraşele: Alba Iulia (2049 persoane), Blaj (1358 persoane), Sebeş (973 persoane), Ocna Mureş 

(952 persoane), Aiud (845 persoane), Cugir (617 persoane), iar dintre comune se remarcă cu cel 

mai mare număr de şomeri înregistraţi comuna Jidvei (558 persoane), Ighiu (496 persoane), Bistra 

(343 persoane), Albac (336 persoane), Lupşa ( 310 persoane). 
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4. Turismul în județul Alba 
 
Județul Alba este unul din județele cu cel mai important potențial turistic din țară. Cu cele 89 

de arii naturale protejate și aproximativ o treime din Parcul Natural Apuseni- cel mai populat areal 

protejat din România-, cu cele 668 de monumente istorice aflate pe lista Institutului Național al 

Monumentelor Istorice, cu elemente de unicitate cum ar fi Peștera Ghețarul Scărișoara, Cetatea 

Bastionară Vauban Alba Iulia, cu sărbători tradiționale unice cum sunt Târgul de Fete de pe 

Muntele Găina și Înmormântarea Fărșangului și programul de promovare dezvoltat de către 

autoritățile locale de la nivelul administrației județene și din municipiul Alba Iulia, județul Alba se 

află clar pe lista destinațiilor turistice cu mare potențial de dezvoltare pe termen mediu și lung. 

Elementele care trebuie să completeze valorosul patrimoniu turistic pentru a se putea transforma 

acest potențial în rezultate economice palpabile pentru agenți economici și comunitățile locale, 

sunt infrastructura turistică de cazare și de agrement și resursa umană disponibilă. 

În ceea ce privește infrastructura turistică de cazare și de agrement, sunt în derulare o serie de 

investiții în spații de cazare noi și în modernizarea celor existente în principalele zone turistice ale 

județului Alba: zona Munților Apuseni și zona Munților Șureanu, pe cele două văi care duc în 

zona domeniului schiabil Valea Sebeșului.  

Schema 2: Principalele zone turistice și  
                   caracteristicile acestora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNTII APUSENI – unicitateaunicitateaunicitateaunicitatea 
tipurilor de atracţii naturale 
și pitoresculpitoresculpitoresculpitorescul acestora; spaţspaţspaţspaţiu iu iu iu 
etnograficetnograficetnograficetnografic puternic 
individualizat ce beneficiază 

de o bună notorietatenotorietatenotorietatenotorietate 

 

ALBA IULIA – potenţial pentru 
dezvoltarea turismului oenologicturismului oenologicturismului oenologicturismului oenologic și 
exploatarea resurselor turistice oferite de 
patrimoniul cultural al orașpatrimoniul cultural al orașpatrimoniul cultural al orașpatrimoniul cultural al orașului ului ului ului (ex.: 

Cetatea din Alba Iulia) 

 

MUNTII SUREANU – potenţial pentru 
dezvoltarea turismului activturismului activturismului activturismului activ (ex.: schi, 
drumetii) și exploatarea resurselor 

turistice oferite de etnografia zoneietnografia zoneietnografia zoneietnografia zonei 

 

�PODISUL TARNAVELOR – spaţiu 
al atracţiilor antropice (edificii edificii edificii edificii 
arhitecturale, culturale, religioase arhitecturale, culturale, religioase arhitecturale, culturale, religioase arhitecturale, culturale, religioase 
etc.etc.etc.etc.), zona viticolăviticolăviticolăviticolă renumită 
precum și existenţa factorilor 

terapeutici de la Ocna Mureș 
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Sursa: Studiul de piață în domeniul turismului în județul Alba, www.cjalba.ro 
 
Cât privește municipiul Alba Iulia, acesta cunoaște un ritm de dezvoltare a infrastructurii 

turistice de cazare și agrement extrem de ridicat. Investițiile în reabilitarea cetății și a celorlalte 
spații adiacente acesteia atrag după ele o serie de alte investiții în infrastructura turistică de cazare 
și agrement. Celelalte zone turistice din județ se dezvoltă mai lent decât acestea trei dar potențialul 
de dezvoltare există și acolo. Bogăția elementelor de patrimoniu cultural și arhitectural material, 
resursele oenoturistice, patrimoniu cultural imaterial, resursele balneoclimaterice insuficient 
valorificate vor sta la baza dezvoltării acestora din punct de vedere turistic. 

Strategia de turism a județului Alba identifică în cadrul analizei SWOT realizate, forța de 
muncă specializată în turism ca unul din punctele slabe.  
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 Schema 1: Analiza SWOT a turismului din județul Alba 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Aşezarea geografică (in centrul 

ţării) 
• Istoria şi tradiţiile culturale 
• Patrimoniul natural 
• Conservarea patrimoniului 

existent, natural şi construit, 
tangibil şi intangibil 

• Diversitatea/varietatea 
produselor turistice oferite 

• Parteneriate transnaţionale 
• Capacitate în atragerea de 

fonduri europene  

• Ponderea redusa a turismului în 
economia judeţului 

• Forţa de muncă specializată în 
turism 

OPORTUNITĂŢI PERICOLE 
• Asistenta financiara a UE (fondurile 

structurale) prin POR, POS, PNDR, 
POSDRU 

• Creşterea interesului pentru 
turismul cultural şi cooperarea la 
nivel regional 

• Degradarea fizică a fondului 
construit 

• Pierderea tradițiilor 
• Alterarea cadrului natural prin 

intervenţii necontrolate 

Sursa: Strategia de turism a județului Alba, Faza a II-a finală, www.cjalba.ro 
 
După cum se poate vedea din această analiză SWOT, între punctele slabe este enumerată 

forța de muncă specializată în turism.  
Pentru a putea valorifica patrimoniului existent, natural şi construit, tangibil şi intangibil, 

enumerat ca unul din punctele tari ale județului Alba, este nevoie de ghizi de turism instruiți 
pentru a putea face față cerințelor pe care le cer potențialii clienți. De asemenea, numărul mare de 
structuri de primire cu funcțiuni de cazare care se construiesc sau se modernizează necesită un 
număr mai mare de personal calificat care să lucreze în cadrul lor. Astfel, recepționerii și lucrătorii 
în pensiune sunt două calificări care se vor cere în viitorul apropiat pe piața forței de muncă din 
județul Alba. Dezvoltarea generală a activității de turism în județul Alba va duce la creșterea 
cererii de agenți de turism, la nivelul întregului județ. Astfel, se poate presupune cu certitudine că 
proiectul vine în întâmpinarea nevoilor existente și viitoare de pe piața muncii din județul Alba. 

Având în vedere datele pe care le avem la dispoziție la momentul actual, propunerea pentru 
zonele din care vor fi selectați membrii grupului țintă sunt:  

 
- Pentru cursurile Agent de turism și  Ghid de turism (100 de persoane) în zona 
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Alba Iulia -Cugir; 
 
- Pentru cursurile Lucrători în pensiune – Recepționer (100 de persoane) în zona  Aiud- 

Câmpeni. 
 
 
 Alba Iulia 
09.05.2011 
 

Expert Implementare, 
Ramona Cucea 

 


