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CUVÂNT INTRODUCTIV AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BLAJ 

 

BLAJUL…„MUNICIPIUL LUMINILOR”, ÎN DRUM SPRE EUROPA !   

 

Blajul, sau "Mica Romă" așa cum l-a văzut Mihai Eminescu,                                               

este  un adevărat „oraș al luminilor” și va rămâne unul dintre 

marile centre spirituale de care poate fi mândru întreg neamul 

românesc!       

La Blaj se întâlnește atât istoria - cu spiritualitatea creștină - 

bizantină și latină, cu patriotismul luminat, cu știința de carte a 

„Școlilor Blajului” – adevăratele „fântâni ale darurilor” de unde 

și-a tras seva în procesul ei de formare, națiunea română - cât și 

modernitatea asumată de o comunitate aflată în drumul dezvoltării 

ei spre Europa.  

La Blaj oricine poate respira istoria pură, la ea acasă, dar se poate bucura și de calitatea 

crescută a vieții unui oraș cochet din mijlocul Transilvaniei.  

Dacă vorbim despre istorie, putem să amintim câteva repere: primele școli sistematice în 

limba română, Catedrala Episcopului Greco- Catolic, Inochentie Micu Clain sau                           

Câmpia Libertății cea plină de fiorul revoluționar de la 1848 și mai recent de îndemnul                     

Papei Francisc – „Să mergem împreună”.                   

Dacă vorbim despre prezent ne putem referi la mari investiții străine, urbanism în curs de 

modernizare, spații verzi, locuri moderne de petrecere a timpului liber, spații moderne pentru 

cultură, sport, învățământ, sănătate...rezultând o calitate o vieții crescută, în fapt o performanță 

de excepție a unei comunități care și-a asumat în drumul său spre dezvoltare sloganul că :                      

„nimic nu este imposibil”!  

Blajul a reușit să demonstreze în fiecare clipă că are un trecut important și că acesta este o 

premisă pentru țintele de dezvoltare ale unei comunități care a ales să-și însușească valorile 

culturii europene încă din secolul al XVIII-lea și nu a încetat să le afirme, căutându-și cu 

asiduitate drumul spre Europa!  

Blajul a arătat că are capacitatea administrativă necesară pentru a intra în circuitul 

orașelor care au atras și care dezvoltă investiții străine importante atât ca valoare cât și ca 
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marcă, că-și poate revendica prin forța sa un loc major pe harta marilor evenimente spirituale, 

culturale sau sportive europene și de asemenea că are capabilitatea de a atrage și de a 

implementa proiecte de investiții care să conducă la o dezvoltare durabilă rapidă, tradusă la final 

prin creșterea calității vieții.  

Noul drum al dezvoltării pentru comunitatea din „Mica Romă”, început în perioada                 

2006 - 2008, va continua la un nivel superior în următorul ciclu de dezvoltare 2021 - 2027, astfel 

încât la sfârșitul acestei perioade Blajul să devină un oraș cu adevărat european. 

Noul proiect de dezvoltare al comunității noastre, asumat de cetățeni prin votul masiv în 

favoarea drumului european al Blajului, va reprezenta, o mare provocare pentru noi și în același 

timp o sursă de energie suplimentară care va permite administrației publice, alături de cetățeni, 

să ambaleze la turația maximă posibilă motoarele pe circuitul de dezvoltare durabilă a 

comunității noastre.  

În următorii ani, Blajul va încerca să atingă un maxim al dezvoltării sale ca și comunitate 

urbană. 

Documentele de planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului:                

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 

(SIDU) reprezintă cei mai importanți pași, în dezvoltarea pe termen lung (integrată, planificată, 

flexibilă și eficientă) a tuturor sectoarelor - cheie ale comunității.  

Prezenta Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este un document care asigură o 

viziune coerentă de dezvoltare a Blajului, viziune transpusă într-un portofoliu de proiecte care 

privesc toate domeniile prioritare pentru comunitate şi care urmează să fie finanţabile din toate 

sursele de finanțare posibile: bugetul local, surse atrase de la bugetul județului Alba, bugetul de 

stat, credite interne rambursabile, finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau alte 

surse.  

Aceste document se constituie într-un adevărat ghid de parcurs pentru dezvoltarea Blajului 

și transformarea lui într-un un oraș, unde calitatea vieții este la o înălțime ridicată, unde istoria 

și identitatea locală se îmbină armonios cu soluțiile moderne de infrastructură și mobilitate, dar 

și unde infrastructura culturală, școlară, socială, sanitară, sportivă și de agrement este completă 

și satisface nevoile întregii comunități. 

Așteptările sunt mari… Provocările drumului nostru de dezvoltare sunt la fel de mari,                

mai ales că pentru viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, respectiv 2021 – 2027,  
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fondurile europene vor fi principala resursă de investiții pentru Blaj. Aceste resurse finaciare vor 

reprezenta motorul dezvoltării noastre durabile pentru următorii ani, deoarece ne propunem să 

atragem fonduri nerambursabile în valoare de peste 80.000.000 euro.     

  Atingerea acestui obiectiv va face ca Blajul să devină un oraș competitiv adaptat la 

soluțiile inteligente de dezvoltare, un oraș conectat la marile artere de transport, prietenos cu 

mediu, un oraș care să propună  un învățământ competent, un sistem de sănătate modern, locuri 

de muncă competitive, servicii sociale dedicate tuturor cetățenilor, un oraș al tinerilor, al culturii 

și al sportului…în fapt, noul ”Oraș al luminilor”- Blajul european pe care ni-l dorim cu toții !. 

 

Primar, 

GHEORGHE VALENTIN ROTAR 
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INTRODUCERE 

 

Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între 

aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă 

reprezinta conceptul de dezvoltare economico-socială, prin care se caută armonizarea a trei 

componente fundamentale:  

- Resursele umane 

- Creşterea economică 

- Echitatea între generaţii.  

Astfel, dezvoltarea durabilă, este un model de evoluţie a societăţii care permite folosirea 

pe termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent 

cu menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil. 

În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2021-2027, 

la nivel național, regional, județean și local. Anul 2020, a impus elaborarea noilor Strategii de 

Dezvoltare Durabilă, pentru perioada programatică 2021-2027, care au în vedere directiile de 

dezvoltare ale Uniunii Europene.  

 

Necesitatea elaborării strategiei derivă din obligațiile Administrației publice Locale în 

ceea ce privește: 

 Asigurarea continuității procesului de planificare stategică la nivel local, pentru perioada 

2021 – 2027; 

 Coordonarea investițiilor și pregătirea administrației publice locale pentru absorbția 

fondurilor europene nerambursabile planificate pentru perioada 2021 – 2027; 

 Determinarea direcțiilor de dezvoltare, ritmului si nivelului acestei dezvoltări, de a 

eficientiza activitatea autorităților publice locale în gestionarea problemelor Municipiului 

Blaj, în utilizarea resurselor financiare, în promovarea localității, în atragerea fondurilor 

externe (investiții, fonduri europene, parteneriate publice-private, alte fonduri) pentru 

implementarea proiectelor investiționale planificate; 

 Identificarea unui portofoliu diversificat de proiecte care să satisfacă nevoile identificate la 

nivelul principalelor domenii de analiză; 
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 Corelarea strategiei locale cu noile prioritati de investiții la nivel județean, regional, 

național, european, pentru perioada 2021 – 2027; 

 Corelarea portofoliului de proiecte de dezvoltare cu sursele de finanțare din fonduri externe 

și proprii, precum și cu capacitatea reală de finanțare a municipiului. 

 

În contextul realităţilor economico-sociale şi politice actuale (criza economică, continuarea 

procesului de descentralizare, posibilitatea atragerii de fonduri europene ş.a.) prezentul document 

se constituie în instrument de lucru pentru organizarea activităţilor, prioritizarea investiţiilor şi 

gestionarea eficientă a resurselor necesare, instrument care să fundamenteze dezvoltarea, 

promovarea şi implementarea unor proiecte ce vor contribui la progresul general al municipiului. 

Punerea în aplicare a acțiunilor conținute în Strategie, va permite Autorității Publice Locale a 

Municipiului Blaj, pe termen scurt şi mediu, să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor, în 

contextul unei dezvoltări armonioase a localităţii, obținute prin aplicarea soluţiilor potrivite, 

documentul constituindu-se în bază de informații în argumentarea elaborării și aplicării de cereri 

de finanțare, pentru liniile deschise prin Programele Structurale și de Coeziune dar și prin oricare 

alte surse de finanțare active în România.  

Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat pentru a 

aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, reprezintă, astfel, o condiţie 

esenţială in asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.  

Prezenta strategie de dezvoltare locala durabila a fost elaborată pornind de la problemele cu 

care se confruntă localitatățile Blaj și localitățile componente Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, 

Petrisat, Tiur, Veza si satele Mănărade și Spătac, abordate într-un cadru integrat, corelat cu 

obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel județean, regional, naţional şi european.  

Dezvoltarea durabilă se realizează atunci când se raspunde nevoilor generației actuale, fără a fi 

amenințate cele ale generațiilor viitoare, deoarece avem, cu toții, dreptul la un nivel de trai ridicat.  

Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care autoritatea 

locală, alaturi de celelalte sectoare ale comunităţii, va întocmi planuri realiste de acţiune care să 

stea la baza dezvoltării durabile a Municipiului.  

Strategia, propune un model de dezvoltare economică ce va susţine rezolvarea problemelor 

sociale, precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului şi folosirea tuturor 

oportunităţilor locale.  
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Stabilirea Strategiei de dezvoltare durabila a Municipiului Blaj, pentru perioada 2021-2027, 

s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi a posibilităţilor de 

dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării durabile, respectiv acelea ca 

schimbările în bine care se vor realiza să poată fi observabile sub toate aspectele vieţii. 

Lucrarea este structurată pe patru părti, după cum urmează: 

 PARTEA I DIAGNOSTICUL TERITORIULUI 

 PARTEA II ANALIZA SWOT 

 PARTEA III STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

 PARTEA IV PLANUL OPERATIONAL. 

 

În procesul de elaborare a Strategiei s-au parcurs următorii pași: 

I. Analiza situației existente din punct de vedere socio - economic, al mediului și al nivelului 

de echipare tehnică și socială a Municipiului Blaj: 

În prima etapa s-au cules date şi informații în vederea identificării stării relațiilor funcționale din 

Municipiul Blaj, aspectele majore din teritoriu, disfuncționalitățile şi/sau disparitățile de 

dezvoltare, oportunitățile şi riscurile de dezvoltare, în scopul formulării viitoarei strategii pentru 

dezvoltarea durabilă a municipiului. 

S-au realizat următoarele activități: 

1) Identificarea actorilor locali implicați în procesul de planificare strategică (potențiali 

furnizori de informații relevante - reprezentanți ai adminisrației publice locale şi ai instituțiilor 

publice, reprezentanți ai sectorului privat, ONG-urile, organizațiile comunitare și reprezentanți ai 

societății civile, etc.) și formarea grupurilor de lucru pe 5 domenii (economic, social, mediu, 

cultural, administrație publică locală) 

2) Colectarea si anallza datelor prin aplicarea instrumentelor de cercetare (inclusiv 

consultarea prin interviuri și focus-grupuri pe domeniile identificate) 

3) Realizarea analizei SWOT 

4) Elaborarea Analizei situației existente (analiza diagnostic). 

II. Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Blaj pentru 

orizontul de timp 2021-2027 

Etape: 
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1) Analiza mediului intern și extern — elaborarea analizei de impact privind măsurile 

întreprinse în perioada de referință a Strategiei de Dezvoltare anterioară 

2) Stabilirea direcțiilor și a obiectivelor strategice de acțiune/priorităților de dezvoltare 

pentru perioada 2021-2027 

3) Elaborarea Planului de acțiune şi a listei de intervenții (portofoliu de proiecte) 

4) Proces consultativ asupra Strategiei de Dezvoltare Durabilă, 

5) Definitivarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă şi elaborarea fişelor de proiecte pentru 

proiectele prioritare. 
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VOL. I. Analiza situației existente din punct de vedere socio - economic, al mediului și al 

nivelului de echipare tehnică și socială a municipiului Blaj 

 

PARTEA I DIAGNOSTICUL TERITORIULUI 

 

CAPITOLUL I. MUNICIPIUL BLAJ – CADRU GENERAL  

 

Localizare și suprafață 

Blaj este un municipiu în județul Alba, România, format din localitatea Blaj (reședința) și 

localitățile componente Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza si satele Mănărade 

și Spătac. 

Municipiul Blaj este amplasat la 23º 55’ longitudine estica si 46 º10’ latitudine nordica, ceea 

ce ii confera o pozitie relativ centrala in cuprinsul tarii. Blajul este situat la o altitudine medie de 

260m. Pozitia sa, aproximativ in mijlocul tarii, ii confera multiple avnataje, cum ar fi legaturi 

economice avantajoase cu centrele din Podisul 

Tarnavelor, Muntii Apuseni, Carpatii Meridionali, si 

Culoarul Muresului. Municipiul Blaj se afla in partea 

rasariteana a judetului Alba. 

Distanta fata de principalele orase ale Romaniei: 

Bucuresti - 364 km; Cluj Napoca – 103 km;                        

Sibiu – 85 km; Tg. Mures – 83 km; Arad – 260 km; 

Brasov – 196 km; Oradea - 239 km;  

Drumuri nationale:  

• D.N. 14 B (legatura cu Bucuresti, Cluj-Napoca, 

Oradea)  

• D.N. 7 (legatura cu Arad, Timisoara)  

Drumuri judetene: D.J. 142 (legatura cu Tg.Mures) Calea ferata face legatura directa cu 

orasele: Bucuresti, Cluj-Napoca, Sibiu, Tg.Mures, Sovata (statiune balneoclimaterica), Budapesta 

(Ungaria), Viena (Austria), München (Germania).  

Transportul local se asigura cu autobuze, taxiuri.  

Aeroporturi in apropiere: Cluj – Napoca, Sibiu, Tg. Mures. 

Suprafața totală a teritoriului administrativ al Municipiului Blaj este de 10.066 ha. 
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Relief  

Municipiul Blaj este situat în vestul Podisului Târnavelor, în așa zisul Podiș al Blajului, 

aproape de confluența Târnavei Mari cu Târnava Mică. Cuprinde o parte din interfluviul dintre 

cele două Târnave, sectorul sud-vestic al Dealurilor Lopadei, precum și regiunea nordică a 

Podișului Secașelor. 

Vatra Municipiului, care cuprinde aproximativ 200 ha, se desfășoară în formă de amfiteatru, 

începând din luna Târnavei Mari, de la altitudinea de 246 m, și urcă treptat pe cele patru terase 

inferioare ale râului, precum și pe versantul din dreapta până la 320 m. 

Centrul cu piața istorică înconjurată de vechile scoli, catedrala și castelul, precum și 

Bulevardul Republicii și unele proțiuni din vecinătatea gării se află pe terasa de 8 – 12 m înălțime 

de pe dreapta Târnavei Mari. 

Partea nordică este așezată pe versantul cu expunere sudică a Dealului Hulei, înalt de 300 m, 

precum și pe terasa de 18 – 25 m, ce apare ca o prispă îngustă în cartierul Hula, pe terasa de 30 – 

40 m din vestul aceluiași cartier și pe terasa de 50 – 60 m de la sud de Lacul Chereteu. 

În împrejurimi, relieful predominant este deluros, fiind alcătuit din culmi prelungi și domoale, 

cu varfuri rotunjite, cuprinse între 450 – 550 m. Acestea sunt intes fragmentate și erodate de 

Târnava Mare și Târnava Mică, ca și de numeroșii lor afluenți. 

 

Climă  

Clima este temperat-continentală. Temperatura medie multianuală variază în jur de 9 gr. C. 

Municipiul Blaj și împrejurimile sale beneficiază de un climat temprerat – continental în 

general blând, cu cantități mici de precipitații și cu o circulație a aerului predominant vestică. 

Această situație se explică atât prin așezarea în fața largului culoar al Mureșului, continuat cu cel al 

Târnavei, cât și mai ales prin apropierea de Munții Apuseni, care sunt un obstacol important în fața 

maselor de aer atlantic încărcate cu umezeală. 

Primul îngheț are loc de obicei la mijlocul lunii octombrie, iar ultimul îngheț se produce la 

sfârsitul lunii martie. Prima zapada cade de obicei la începutul lunii noiembrie. 

Precipitațiile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anuala oscilând în jur de 550 

mm/mp. 

Circulația aerului este predominant sud-vestică. 
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Soluri 

Pedologic predomină solurile brune argilo-iluviale, în legatura cu prezența în trecutul istoric 

mai depărtat a pădurilor de fag, azi vegetația naturală fiind mai degrabă de silvostepă antropică, cu 

predominanța stejarului, dar și cu ochiuri largi de pajiști culturale și antropice. 

 

Resurse 

Principalele resurse naturale sunt: argila, marna, nisipul, lemnul de stejar, gorun, carpen, ulm, 

tei. 

 

Rețeaua hidrografică 

Municipiul Blaj este situat în bazinul hidrografic Mureș, cursul de apă confluența Târnavelor. 

Târnava Mare are o albie cu lățime variabilă, depășind pe alocuri 80m, datorită depozitelor 

moi în care râul și-a săpat valea, o adâncime medie de 0,75 – 1 m si un debit de circa 13 m3/s. 

Târnava Mică, cu direcție de curgere nord-est – sud-vest, trece pe la periferia vestică a 

orașului. Are o lățime de doar 15 – 25 m și un debit mediu 10 m3/s. Relativ adancă 1 – 1,5 m (în 

medie) și mai puțin poluată, Târnava Mică constitiuie o importantă bază piscicolă. 

Târnava Mare si Târnava Mică au debite reduse (cca.12 m 3/sec) și sunt intens poluate, din 

acest motiv utilizarea apei lor fiind limitată. 

Sursa de apă pentru alimentarea cu apă a municipiului Blaj este râul Sebeș, din sistemul 

microregional de alimentare cu apă Sebeș – Alba. 

 

Lacurile 

La marginea nordică a municipiului Blaj, pe terasa de 50 – 60 m a Târnavei Mari, la 

altitudinea de 295 m, se afla lacul Chereteu, cu o suprafață de peste 1 ha, adâncime maximă de 

2,20m și un volum de apă de 13688 m3. Chereteul s-a format prin alunecarea unui val de pamânt 

desprins din dealurile învecinate, în spatele căruia s-au strâns apele de ploaie și din izvoare. 

Tăul Panade, numit si Tăul fără Fund, este situat la circa 4 km nord-vest de satul Panade la 

altitudinea de 368 m, în spatele unui val de alunecare de pe Dealul Chirei (469 m). Are o suprafață 

de circa 1,5 ha, adâncimea maximă de 2,80 m și un volum de apă de 22623 m3, fiind considerat 

printre cele mai mari lacuri de baraj natural din regiunea deluroasă a țării. 
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Localitățile componente, satele aparținătoare 

Localitățile componente și satele aparținătoare ale municipiului Blaj sunt situate în lunca sau 

pe terasele Tarnavei Mari: Mănărade, Veza, Izvoarele și Tiur; la obârșia unor văi ce penetrează 

adânc în  Podișul Secașelor: Deleni-Obarsie, Filtesti și Spătac; precum și pe versanții slab înclinați 

de pe dreapta Târnavei Mici: Petrisat. 

Potrivit legii nr. 2/1969 privind organizarea administrativ-teritorială a României,                         

Blajul este format din localitățile compnenete: Blaj, Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, 

Tiur, Veza și satele aparținătoare: Mănărade și Spătac. 
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CAPITOLUL II. REPERE ISTORICE 

 

Blajul a fost nu numai leaganul unor evenimente memorabile din istoria poporului român, ci 

și locul care a ținut nestinsă flacăra luptei pentru emancipare socială și națională în conștiința 

poporului român. Arheologic, Blajul se numără printre primele localități în care au fost atestate 

urmele culturii scitice în 

Transilvania, în anii 1876-1880, cu 

ocazia construirii liniei ferate 

Teiuș-Sighișoara, descoperindu-se 

la Blaj o necropolă scitică. Blajul 

este atestat documentar pentru 

prima dată, într-o diplomă din anul 

1271, prin care regele Ungariei, 

Ștefan al V -lea, aprobă contractul 

prin care Teel din Brașov vinde comitelui Chyel din Calnic “terra seu villa Herbordi vajvodae” 

(pamantul sau sau satul voievodului Herbord), așezat între cele două Târnave, acolo unde aceste 

două râuri se unesc. Localitatea își are numele de la Blasiu, fiul lui Hebord. În 1313, Blajul este 

consemnat drept ''Terra Blasii filii Herbordi'', iar în 1346 - sub numele de ''Balazsfalva''. Spre 

sfârşitul secolului al XIV-lea, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg i-a donat domeniul 

Blajului (care cuprindea 12 sate)  lui Blasiu Cserey, pentru meritele deosebite în luptele cu turcii de 

la Nicopole. Domeniul a trecut în stăpânirea mai multor feudali, iar, la începutul secolului al XVI-

lea, a ajuns în proprietatea familiei Bagdi, care, în 1535, a construit aici un palat – castelul de la 

Blaj – cea mai veche clădire din Blaj, ce servește drept sediu al reşedinţei arhiepiscopale, astazi 

proprietatea Mitropoliei Bisericii Greco-Catolice.  După stingerea familiei Bagdi intră în posesia 

unor nobili şi principi ai Transilvaniei. În 1685, sub Mihail Apafi II, castelul este pentru scurt timp 

chiar sediul reşedinţei Transilvaniei. În 1617, localitatea a primit dreptul de a ţine târguri 

săptămânale, iar mai târziu un eveniment important, care relevă importanța Blajului ca reședință a 

Transilvaniei este cel din 12 septembrie 1658, când principele Rakoczi II primeşte la Blaj solia 

domnului Ţării Româneşti, Mihnea al III-lea, sosită cu misiunea de a perfecta alianţa în vederea 

luptei antiotomane a Transilvaniei şi Ţării Româneşti. Importanța administrativă din acea perioadă 

a făcut  ca Blajul să sufere de pe urma unor expediții ale turcilor și mai ales cele din 1650 și 1659, 
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(condusă de vizirul Saidi Ahmed) cand au fost măcelăriți, sub dealurile din jur, numeroși locuitori 

din zonă. Mai târziu, la 27 octombrie 1687 s-a încheiat Tratatul de la Blaj, prin care se îngăduia 

armatelor habsburgice să “ierneze” în Transilvania, urmat de declarația din 1688 a Dietei 

Transilvaniei prin care Transilvania renunța la suzeranitatea Porții și accepta protecția Imperiului 

Habsburgic (Austriei).  Trebuie menționat faptul că între anii 1704-1711, Blajul a suferit și de pe 

urma răscoalei curuților conduși de Francisc Rakoczi al II-lea.                            

  La insistențele episcopului Ioan Inocentiu Micu-Clein (1692-1768), Împăratul Austriei,                             

Carol al VI -lea ceda domeniul Blajului în schimbul celor de la Gherla și Sâmbăta de Jos, Bisericii 

Unite cu Roma (Greco-catolica). În luna mai 1737, episcopul veni de la Fagaraș la Blaj,                    

așezându-se în vechiul castel al lui George Bagdi, care deveni reședința episcopală. Prin aceasta,   

Ioan Inocentiu Micu-Clain a fost considerat, pe bună dreptate, adevăratul întemeietor al Blajului 

românesc. De acum încolo Blajul devine principalul centru cultural şi politic al românilor din 

Transilvania, la acesta contribuind nu numai poziţia sa centrală, dar şi rolul jucat în lupta pentru 

eliberare naţională şi socială. Planul după care se va ridica viitorul oraş a fost intocmit de insuşi 

Inocenţiu Micu Klein, care a trasat străzile principale, a indicat locul pieţei, al catedralei, al 

mânăstirii, al reşedinţei episcopale şi a dispus înfiinţarea primelor şcoli.    

  De asemenea începe edificarea mai multor aşezăminte administrative şi religioase.   

  În 1739, Blajul este declarat târg (oppidum), transformându-se curând într-un adevărat 

oraş. În ziua de 11 octombrie 1754 îşi deschid porţile concomitent trei şcoli: Şcoala de Obşte, 

Şcoala de latinie şi Şcoala de preoţie. Piatra de temelie a acestor şcoli a fost pusă de Inocenţiu Micu 

Clain, însa ele au fost terminate de urmaşul său, episcopul Petru Pavel Aaron (1709-1764).  Şcoala 

de Obşte, Şcoala de latinie şi Şcoala de preoţie au fost primele şcoli sistematice superioare din ţara 

noastră, în care s-a predat în limba româna şi în care, pe lângă scris, citit şi studii teologice, se 

învăţau limbile străine şi ştiinţele, predate de profesori erudiţi, cu studii făcute la Roma şi Viena. 

La Blaj, ideea latinitaţii va fi cultivată în timp de o amplă mişcare culturală şi naţională cunoscută 

sub numele de „Şcoala Ardeleană”. Aducând argumente ştiinţifice, corifeii Şcolii Ardelene au 

demonstrat fără putinţă de tăgadă continuitatea şi unitatea etnică a poporului român în Dacia. 

Bazaţi pe izvoare istorice, ei au întocmit în 1791 renumitul „Supplex Libellus Valachorum”, 

programul politic al burgheziei româneşti din Transilvania, cerând egalitatea în drepturi cu celelalte 

naţiuni. In dieta transilvana reprezentantii românilor, însuflețiți de lucrarea începută de episcopul 

Inocentiu Micu au luptat nu numai pentru apararea bisericii, ci si pentru obtinerea de drepturi 
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pentru romanii asupriti, Blajul și oamenii săi devenind promotoiil la luptei politice nationale a 

romanilor din Transilvania. La Blaj se organizează primele spectacole de teatru românesc, în anul 

1761 de către elevii şi studenţii teologi care întreprind un turneu la sate cu „Comedia ambulatoria”, 

bucurându-se de un mare succes                                                                            

Un rol important i-a revenit şi tipografiei din Blaj. Înfiinţată la sfărşitul secolului al XVII-lea la 

Alba Iulia, unde se afla atunci Mitropolia Transilvaniei, ea a fost transferată şi restaurată la Blaj în 

anul 1747. Însemnătatea acestei tipografii este cu atât mai mare, cu cât ea a reprezentat singurul 

mijloc de imprimare la dispoziţia românilor din Transilvania. 

Nu putem trece mai departe fără a aminti rolul avut în evoluția Blajului și a mișcării de 

luminare și emancipare a românilor din transilvania a mișcării Școala Ardeleană.                              

Scoala Ardeleana, miscare ideologica national iluminista, a aparat drepturile neamului romanesc cu 

arma adevarului scos din hrisoavele vechi si colbuite. Dintre corifeii acestui curent iluminist 

românesc din Transilvania amintim pe Samuil Micu, Gheorghe Sincai, Petru Maior,                                

Ioan Budai Deleanu și alții.   

Anul 1848 a fixat Blajul in centrul evenimentelor revolutionare, prin cele trei adunari care s-

au tinut aici, in care s-a formulat programul politicii romanilor din Transilvania.                                                                     

La Adunarea Nationala din 3/15 mai 1848 de pe Campia Libertatii, prezenta unor fruntasi 

revolutionari din Moldova si Tara Romaneasca a imprimat acestei adunari profilul solidaritatii 

generale romanesti. Cu acest prilej poporul si-a exprimat dorinta de unire prin cuvintele                                     

“Noi vrem sa ne unim cu tara”.  

Un alt eveniment important ce se leagă de Blaj a avut loc în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea. Este vorba de „Pronunciamentul de la Blaj”, o conferinţă ţinută aici în anul 1868, care a 

adopta actul de protest împotriva încorporării Transilvaniei la Ungaria. Aceasta constituie prima 

acţiune politică a burgheziei române transilvănene împotriva dualismului austro-ungar.  

        

 Toate aceste evenimente istorice petrecute începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-

lea și terminând cu secolul al XIX-lea nu puteau lăsa Blajul în afara luptei pentru Unire.                                   

La 4 noiembrie 1918 se constituie, la Blaj, Consiliul Naţional Român, în vederea pregătirii Marii 

Adunări de la Alba Iulia, participarea blăjenilor la măreţul eveniment de la 1 Decembrie fiind 

impresionantă.                                                     

  Tot pe Câmpia Libertăţii, la 28 noiembrie 1918, a aterizat avionul pilotat de locotenentul             
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Vasile Niculescu Popa și căpitanul Victor Precup, cu documente necesare pregătirii Actului Unirii 

de la 1 Decembrie 1918 dar și cu  vestea hotărârii Marelui Cartier al Armatei Române de a 

pătrunde în Transilvania.                                                       

Perioada de început a secolului XX și perioada interbelică se remarcă printr-o fervoare a mișcării 

culturale și a dezvoltării urbanistice și administrative a Blajului. In luna august 1911, cu ocazia 

Serbărilor ASTREI, la Blaj are loc zborul de pe Câmpia Libertății a lui Aurel Vlaicu. Tot legat de 

Serbarile ASTREI de la Blaj, în anul 1936, cu ocazia a 75 de ani de la înființarea asociațiunii, la 

Blaj au loc manifestări grandioase în prezența Regelui Carol al II-lea, a regelui Mihai I, pe atunci 

Voievod de Alba -Iulia și a Guvernului României. În acea perioadă la Blaj se inaugurează Palatul 

Cultural. Tot în aceea perioadă se construiesc clădirile liceelor – Colegiul național „ Iochentie Micu 

Clain” și ale Liceului tehnologic„ Timotei Cipariu”. Trebuie menționat că începând cu anul 1926 și 

până în anul 1950 Blajul a fost capitala judetului Tarnava Mica.     

  Perioada regimului comunist a fost o perioadă neagră pentru comunitate. În anul 1949 este 

desființată Biserica Greco-Catolică iar preoții și intelectualitatea Blajului este aruncată în pușcării. 

În perioada anilor 1950-1960 regimul comunist încearcă să șteargă amintirea, rolul și importanța 

Blajului din istoria României! După 1965 se începe o politică de dezvoltare industrială a zonei 

Blajului și de recuperare a valorilor istorice și culturale ale Blajului. În 1990, odată cu căderea 

regimului comunist, la Blaj se reînființează Biserica Greco-Catolică. Blajul începe să-și recupereze 

istoria și să-si găsească drumul propriu spre dezvoltare.      

  În anul 1993 Blajul a fost declarat municipiu la 15 mai 1993, ca o recunoaștere din punct 

de evedere administrativ a rolului său în istoria României. In anul 2018, autoritățile locale prin 

Consiliul local, declară Blajul ca Oraș Episcopal – ca o recunoaștere a faptului că orașul modern de 

la începutul secolului al XVII-lea a fost trasat și s-a format în jurul Episcopiei Greco-Catolice de 

către Episcopul Inochentie Micu-Clain. Punctul culminant al recunoașterii rolului Blajului în lupta 

pentru libertate în perioada comunistă cât și a sacrificiilor făcute în pușcăriile comuniste este vizita 

Papei Francisc la Blaj la 2 iunie 2021 și beatificarea celor 7 episcopi martiri ai Bisericii Greco-

Catolice pe Câmpia Libertății!           
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CAPITOLUL III. STATUTUL ADMINISTRATIV 

 

Unităţile administrativ‐teritoriale (municipii, orașe, comune) sunt unități administrative cu 

Consilii Locale alese și cu autonomie administrativă. În România există 3181 unităţi administrativ‐

teritoriale, din care 103 sunt municipii, 217 sunt  oraşe şi 2861 sunt comune. Numărul localităţilor 

din ţară, incluse în cele 3181 UAT, este de 1375015. Densitatea generală medie a localităţilor este 

de circa 5.8 localitaţi/100kmp (adică într‐un teritoriu de forma unui pătrat cu latura de 10 km 

există, în medie, 5.8 localităţi). Din cele 13750 de localităţi ale României, 1263 (10% din total) se 

găsesc în mediul urban, care utilizează 13% din teritoriul naţional. Cele 320 de oraşe şi municipii 

au în componenţă 943 de localităţi, din care jumătate au statutrural. În mediul urban se 

concentrează 55% din populaţia ţării (11.737.460 locuitori în 2012). În mediul rural, care utilizează 

87% din teritoriul naţional, sunt 12487 localităţi (90% din total). Faţă de anul 1968, numărul 

localităţilor din ţară a rămas constant, numai 3 localităţi dispărând (conform legilor) în intervalul 

1968‐2012, deşi procesul de dispariţie a localităţilor din zonele izolate sau în depopulare este mult 

mai activ.   

Din punct de vedere administrativ, Blajul a fost, în prima sa configurație, dezvoltat în jurul 

unui castel princiar, înconjutat de gospodarii ale rădașilor, având rolul de reședință a diferiților 

nobili și principi maghiari sau români până în secol XVII când se muta aici mitropolia greco-

catolocă de Făgăraș. Cu acestă ocazie se începe construirea sistematică a Municipiului Blaj în jurul 

pieței centrale, care pe frontul estic avea catedrala Greco-Catolică. Blajul devine un puternic centru 

religios și cultural al românilor „uniți” și al Școlii Ardelene. 

În această periaodă teritoriul transilvănean, aflat sub suzeranitatea Habsburgică era împărțit în 

comitate. Petrisatul aparaținea de comitatul Tarnava Mică, iar restul lcalităților din Blajul actual 

aparțineau de Comitatul Alba.  

După 1918 Blajul aparține județului Târnava Mică din Regatul României si in 1926 devine 

resedință de județ. 

Din 1968 aparține de județul Alba. În anul 1993 Municipiul Blaj a fost declarat municipiu în 

anul 1993.  În baza legii nr. 2/1968, privind organizarea admnistrativ-teritorială a României Blajul 

este format din 7 localități componente: Blaj, Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur și 

Veza, cât și din satele aparținătoare Mănărade și Spătac. 
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Legat de rolul militar al Municipiului se poate aminti ca in 1937 in Blaj s-au facut demersuri 

pentru realizarea unui aerodrom militar.   

Blajul este oraşul cu două dimensiuni definitorii: istoria şi cultura. Este municipiul de care 

sunt legate momentele importante ale istoriei românilor, principalele evenimente care au marcat 

existenţa acestei mici urbe fiind legate de rolul de centru religios, educaţional, cultural al 

Transilvaniei şi ulterior al României. Importanța deschiderii primelor școli sistematice românești 

din Transilvania în timpul episcopului Petru Pavel Aron, implicarea dascălilor și alumnilor de la 

școlile blăjene în toate mișcările cu impact național, sprijinul remarcabil în culturalizarea maselor, 

eliberarea de sub stăpânirea străină și realizarea unirii tuturor românilor așează Blajul pe harta 

orașelor care au scris istorie pentru România.  Trebuie menționat că Blajul a reușit în ultima 

perioadă să scrie istorie pentru România și în dmeniul sportului, al voleiului feminin. În ultimii 10 

ani, Blajul s-a afirmat ca un pol de dezvoltare al Voleiului feminin atât în România cât și în Europa 

Centrală. Volei Alba Blaj a reușit să câștige  5 titluri de Campioană a României în anii 2015, 2016, 

2018, 2019, 2020 ( singura camioană din Transilvania în istoria voleiului feminin românesc), cât și 

3 Cupe ale României în edițiile 2017, 2019, 2021 iar pe plan internațional a disputat în anul 2018 

Finala Ligii Campionilor, în anul 2019 – Finala Cupei CEV și în anul 2021 Finala Cupei Challenge 

( în fapt a atins finala în toate competițiile europene inter-cluburi.  

         Reperele istorice ale Blajului contribuie la conturarea viziunii de dezvoltare a urbei....                                    

Dacă în trecut școlile Blajului au făcut ca de la Blaj „să răsară soarele românilor”, în prezent ne 

propunem să devenim „un oraș al luminilor”, un oraș al viitorului, un oraș european, exemplu de 

bună practică pentru comunitățile locale din România!      
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CAPITOLUL IV. PATRIMONIU CONSTRUIT, NATURAL ŞI IMATERIAL 

Patrimoniu clasat  

Conform Listei Monumentelor Istorice publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

Nr. 670 bs/1.X.2010, unitatea administrativ-teritorială Blaj deține 19 monumente istorice, din care 

9 monumente de grupa A (de importanță națională) și 10 monumente de grupa B (de importanță 

locală) localizate în municipiul Blaj și localitățile componente. 

LISTA PATRIMONIULUI CLASAT DIN BLAJ SI LOCALITĂȚILE COMPONENTE 

DELENI-OBÂRȘIE, FLITEȘTI, IZVOARELE, PETRISAT, TIUR, VEZA SI SATELE 

MĂNĂRADE ȘI SPĂTAC 

Nr. 

crt. 

Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare 

1.  AB-II-m-

A-00187 
Catedrala greco-

catolică "Sf. Treime” 

municipiul BLAJ Piaţa 1848, 2 1741 - 1749, 

ext. 1835-

1842 

2.  AB-II-a-A-

00188 
Mănăstirea bazilienilor municipiul BLAJ Piaţa 1848, 2 1741 - 1777, 

ext. sec. XIX 

3.  AB-II-a-A-

00189 
Ansamblul Mitropoliei 

greco-catolice 

municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 

1-2 

sec. XVI - 

XIX 

4.  AB-II-m-

A-00189.01 
Reşedinţa 

mitropolitană 

municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 

1-2 

1535, transf. 

1837 

5.  AB-II-m-

A-00189.02 
Cancelaria 

mitropolitană 

municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 

1-2 

sec. XVIII 

6.  AB-II-m-

A-00189.03 
Clădiri anexe municipiul BLAJ Str. Aron Petru Pavel 

1-2 

sec. XVIII 

7.  AB-II-a-A-

00190 
Ansamblul bisericii 

"Sf. Arhangheli” (a 

grecilor) 

municipiul BLAJ Str. Vancea 

Mitropolit 3 

sec. XVIII - 

XIX 

8.  AB-II-m-

A-00190.01 
Biserica                               

"Sf. Arhangheli” (a 

grecilor) 

municipiul BLAJ Str. Vancea 

Mitropolit 3 

cca.1770 

9.  AB-II-m-

B-00251 
Biserica "Schimbarea 

la Faţă” 

sat aparţinător 

MĂNĂRADE; 

municipiul BLAJ 

Str. Principală 114 1737 



 
 

22 
 

10.  AB-II-a-B-

00250 
Ansamblul bisericii 

evanghelice fortificate 

sat aparţinător 

MĂNĂRADE; 

municipiul BLAJ 

Str. Principală 189 sec. XVII - 

XIX 

11.  AB-II-m-

B-00250.01 
Biserica evanghelică sat aparţinător 

MĂNĂRADE; 

municipiul BLAJ 

Str. Principală 189 1864 

12.  AB-II-m-

B-00250.02 
Incintă fortificată, cu 

turnclopotniţă 

sat aparţinător 

MĂNĂRADE; 

municipiul BLAJ 

Str. Principală 189 sec. XVII, 

turn-clopotniţă 

1832 

13.  AB-II-m-

A-00260 
Biserica reformată localitatea 

PETRISAT; 

municipiul BLAJ 

Str. Principală 23 sec. XIII, ext. 

sec. XV, 1913 

(turn) 

14.  AB-II-m-

B-00376 
Biserica "Sf. 

Arhangheli” 

localitatea TIUR; 

municipiul BLAJ 

266 1730 

15.  AB -II - m 

- B -00375 
Poarta de lemn a 

bisericii reformate 

localitatea TIUR; 

municipiul BLAJ 

Str. Principală 214 sec. XIX 

16.  AB-II-m-

B-00389 
Turn-clopotniţă al 

bisericii "Sf.Arhangheli 

Mihail şi Gavriil" şi 

"Intrarea în biserică a 

Maicii Domnului" 

localitatea 

VEZA; 

municipiul BLAJ 

Str. Borza Alexandru 

56 

sec. XVIII 

17.  AB-III-a-

B-00408 
Ansamblul "Câmpia 

Libertăţii" - 24 de 

busturi de personalităţi 

ale istoriei şi culturii 

româneşti din secolul 

XIX 

municipiul BLAJ Câmpia Libertăţii 1973 

18.  AB-III-m-

B-00409 
Crucea lui Avram 

Iancu 

municipiul BLAJ Pe dealul Hula sec. XIX 

19.  AB -IV - m 

- B -

00190.02 

Cimitirul bisericii "Sf. 

Arhangheli” 

municipiul BLAJ Str. Vancea 

Mitropolit 3 

 

Sursa: Lista Monumentelor Istorice publicate în Monitorul Oficial al Romaniei 

 

Resurse Naturale și antropice: 
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Resurse turistice naturale reprezintă componente ale mediului care prin natura, calitatea şi 

specificul lor sînt recunoscute de turism şi valorificate prin acesta: elementele geomorfologice, 

climatologice, hidrologice, floristice şi faunistice, peisaje, substanţe minerale balneare şi alţi 

factori. 

Stejarul lui Avram Iancu 

Din Bulevardul Republicii se poate intra în Parcul Avram Iancu, de fapt un complex natural 

şi antropic. În partea stangă a parcului se află Stejarul lui Avram Iancu, declarat monument al 

naturii, a cărui vârstă, depăşeşte 600 de ani, păstrându-se şi azi viguros şi impunător. Sub acest 

stejar, generalul Caraffa a dus tratative cu ultimul principe al Transilvaniei, Mihai Apafi II, 

stabilind condiţiile de trecere a Transilvaniei în stăpânirea împaratului de la Viena în 

1687.Stejarul poartă numele lui Avram Iancu deoarece în ultimii ani de viaţa se spune că tribunul 

venea la curtea prietenului său, mitropolitul Alexandru Şterca Şuluţiu şi adeseori stătea la umbra 

acestui stejar. 

Campia Libertatii 

În lunca Târnavei Mari, situata în spatele catedralei şi a şcolilor, se află câmpia unde s-a 

ţinut Marea Adunare Naţionala de la 3/15 mai 1848. Tot aici, în anul 1911 s-au ţinut serbările 

semicentenarului ASTREI la care au luat parte numeroşi literaţi, oameni de ştiinţă şi cultură din 

toate provinciile româneşti, iar Aurel Vlaicu a zburat cu avionul său deasupra mulţimii. La 28 

noiembrie 1918, aici a aterizat avionul care aduce vestea cea mare a reintrării României în război 

pentru eliberarea Transilvaniei. Ansamblul monumental “Gloria” care domină Câmpia Libertăţii a 

fost inaugurat în anul 1977. La baza monumentului propriu-zis dăltuit din piatră, înalt de circa 18 

m. , reprezentând o poartă a istoriei-sunt încrustate istoricele cuvinte “Vrem să ne unim cu ţara!”. 

Cel de-al doilea monument este constituit din trei statui din bronz, întruchipând trei fete care ţin 

deasupra capului cununi de laur, ce simbolizează cele trei ţări româneşti: Ţara Românească, 

Moldova şi Transilvania. În formă de semicerc în dreapta şi în stânga monumentului se află o 

suită de 26 de busturi din bronz reprezentând pe cei mai de seamă cărturari şi revoluţionari din 

ţările româneşti. Aceste busturi au fost dezvelite în anul 1973. 

Lacul Chereteu 

Pe partea opusă a şoselei ce duce la Târnăveni se află micul lac numit Chereteu, pe care l-a 

îndrăgit mult poetul Mihai Eminescu pentru pitorescul lui, petrecând multe ore de reverie pe 

malurile acestuia. 
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O imagine a localității din vremea stabilirii lui I. M. Klein, o oferă, într-o evocare mai mult 

peisagistică, profesorul Alexandru Lupeanu, fostul director al bibliotecii centrale din Blaj, decedat 

in 1937: 

„Urcând Hula Blajului spre Sâncel, în stânga, se ivește curând un ochi sclipitor de apă 

verzuie, îmbrobodit în geana de trestii și păpuriș bogat. E Chereteul (Kerékto – în maghiara – lac 

rotund), căruia colinele în jur îi împletesc, trei sferturi din an, o frumoasă cunună de semănături 

într-aurite de Soare”. 

Chereteul, afirma același autor, e un nume străin din timpurile când Blajul era conac de 

vânătoare și de petreceri zgomotoase ale stăpânilor de alta lege și altă limbă. 

Teiul lui Eminescu 

La marginea nordică a Municipiului Blaj, în apropierea şoselei ce duce spre Târnăveni, se 

află Teiul lui Eminescu, declarat monument al naturii. 

În primăvara anului 1866, marele poet a străbătut lungul drum, care lega Bucovina de 

cetatea culturii transilvanene. El dorea să vadă Blajul, despre care i-a vorbit atât de frumos 

profesorul său de limba română, Aron Pumnul. 

Ajuns după un drum greu pe Dealul Hula, Eminescu s-a oprit la umbra acestui tei şi văzând 

oraşul şi-ar fi ridicat pălăria în semn de omagiu, exclamând cu entuziasm „Te salut din inimă, 

Mică Romă!” 

Situri natura 2000: Cea mai apropiata zonă declarată sit de importantă comunitară 

Natura2000 este situl ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț, amplasat în 

imediata vecinătate a localităților Tiur, Izvoarele și Mănărade. 

Resursele antropice sunt generate de fenomenele antropice datorate acţiunii omului cu 

urmări asupra reliefului, vegetaţiei şi climei. Aceste resurse includ toate categoriile de bunuri 

mobile şi imobile care au fost realizate de-a lungul evoluţiei istorice a societăţii umane, fiind 

reprezentative pentru anumite epoci, curente şi stiluri artistice, create de artişti de marcă 

reprezentanţi ai tuturor artelor. La ora actuală, în zona există o serie de resurse cultural-istorice, 

monumente: 

- Muzeul de istorie Augustin Bunea 

- Biblioteca documentară „Timotei Cipariu” 

- Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” 

- Centrul cultural “Iacob Mureşianu” 
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- Bisericuţa grecilor 

- Fosta Bibliotecă Centrală Arhidiecezană 

- Casa „Timotei Cipariu” 

- Casa „Iacob Mureşianu” 

- Biserica Evanghelica Mănărade 

- Biserica ortodoxa Spatac 

- Crucea lui Avram Iancu 

- Catedrala „Sfanta Treime” 

- Centrul istoric 

- Capela Arhiereilor 

- Castelul Arhiepiscopal. 

Municipiul Blaj mai detine urmatoarele resurse cultural-istorice: 

- Biserica Reformată din Tiur ( poartă și orga pneumatică Angster) 

- Ansamblul bisericii “Sfinţii Arhangheli” 

- Turnul clopotniţă al bisericii "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" 

- Turnul clopotniță și incinta fortificată Mănărade 

- Capela de la Cărbunari 

- Palatul cultural din Blaj 

- Ansamblul ”Câmpia Libertății” 

- Reşedinţa mitropolitană și Cancelaria Mitropolitană 

- Biserica „Adormirea Maicii Domnului”  

- Biserica Sf. Apostol Andrei și Sf. Mare Mucenic Gheorghe 
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CAPITOLUL V. REPERE STRUCTURALE 

Teritoriul administrativ al municipiului Blaj avea la recensământul din 2002 o suprafaţă de 

10.066 ha. 

În documentaţia P.A.T.M. 1995 acesta era de 10.593 ha, din care 898 ha reprezintă teren 

intravilan şi 9.168 ha extravilan. 

Ponderea terenurilor în teritoriul administrativ al Municipiului este cea din tabelul de mai 

jos: 

Bilanţul teritorial al categoriei de folosință a terenurilor din teritoriul administrativ conform evidenței ONCPI 

Teritoriu 

administrativ al 

unităţii de bază 

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 

Agricol Neagricol TOTAL 

Arabil Păşuni Fâneţe Vii Livezi Păduri Ape Drumuri Curţi 

constr. 

Neprod  

Extravilan 3.564 1.618 710 468 80 1.392 189 168 33,70 923 9.145,70 

Intravilan - - - - - - - - 747,30 - 747,30 

TOTAL 3.564 1.618 710 468 80 1.392 189 168 781 923 9.893 

% din total 36,02 16,35 7,17 4,73 0,80 14,07 1,91 1,69 7,89 9,33 100% 

6.440 3.453 9.893 

Sursa: documentatie actualizare P.U.G. Blaj (2020) 

 

La data întocmirii documentaţiei de reactualizare P.U.G. Blaj (2020) şi localităţi 

componente, intravilanul existent conform P.U.G. anterior, aprobat, a crescut prin extinderi 

conform unor P.U.Z.-uri aprobate. 

In urma digitizarii s-a constatat ca intravilanul are o suprafata de 1.015,38 ha, iar 

extravilanul 8.872,45 ha. 

ZONE FUNCȚIONALE EXISTENT 

Suprafata ( ha ) Procent % din 

total intravilan 

LOCUINȚE REGIM MIC-MEDIU / MARE DE ÎNĂLȚIME 442,37 43,57% 

ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII 44,48 4,38% 

ZONA MIXTĂ 57,91 5,70% 

ZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE / DEPOZITARE 96,21 9,48% 

ZONA UNITĂȚI AGRICOLE 62,68 6,17% 
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SPAȚII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 22,37 2,20% 

TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN 93,99 9,26% 

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ / CIMITIRE 17,59 1,73% 

CONSTRUCĂII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE 7,32 0,72% 

ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI 

AFERENTE 

104,25 10,27% 

ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI 

AFERENTE 

30,04 2,96% 

APE 2,90 0,29% 

TERENURI FORESTIERE 6,51 0,64% 

SUPRAFEȚE SOLICITATE PENTRU SCOATERE DIN 

INTRAVILAN 

26,56 2,62% 

ZONE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ 0,20 0,02% 

TOTAL INTRAVILAN 1.015,38 100,00% 

 

Municipiul Blaj este bine dotat în ceea ce privește spațiile verzi, de agrement și recreere, 

sport și turism, având un parc „Avram Iancu”, alte zone verzi în centrul istoric - scuaruri, Câmpia 

Libertății care despart vatra istorică de platforma industrială și grădini întinse în zonele periferice. 

Prezența semnificativă o are cursul de apă și plantațiile pe toate lungimea teritoriului intravilan. 

La Blaj se află cea mai veche grădină botanică din lume amenajată pe lângă o şcoală secundară, 

declarată de Consiliul Judeţean Alba, în 1999, arie protejată de interes local şi regional ce se 

întinde pe o suprafaţă de 9 hectare.  

Conform recensământului efectuat în 2011 populaţia municipiului Blaj se ridică la 20.630 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistrau 20.765 de 

locuitori.  

La 1 ianuarie 2020, conform datelor statistice publicate de INS, se inregistrau 20.619 

locuitori. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (78,26%). Principalele minorităţi sunt cele de romi 

(8,27%) şi maghiari (6,32%). Pentru 6,9% din populaţie apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din 

punct de vedere confesional majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (69,27%), dar există şi 

minorităţi de greco-catolici (13,24%), reformaţi (4,14%), romano-catolici (2,81%), baptişti (1,59%) 

şi penticostali (1,11%). Pentru 6,91% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.  
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Densitatea populaţiei în teritoriu este mare (peste 100 loc/km2 ), iar municipiul se situează 

pe axe locale de dezvoltare a reţelei de localităţi (Blaj - Târnăveni). Ca urmare a densităţilor 

existente în cadrul judeţului, se constată o cerere mai mare de utilităţi şi servicii publice pe 

coridorul nord-sud, preponderent urban, Lunca-Mureşului – Aiud – Teiuş – Blaj – Alba Iulia – 

Sebeş. 

Din punct de vedere al ponderii la nivelul populaţiei urbane a judeţului Alba, populaţia 

municipiului Blaj reprezintă circa 5,52 %.   
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CAPITOLUL VI. ANALIZA ECONOMIEI MUNICIPIULUI BLAJ 

 

Analiza economiei  

Această analiză are rolul de a fundamenta strategia de dezvoltare a municipiului Blaj luând 

în considerare și structura și evoluția economiei locale a municipiului din ultimii 11-12 ani. Analiza 

oferă o perspectivă asupra nivelului de competitivitate, a problemelor și a direcțiilor de dezvoltare 

ale municipiului Blaj în următoarea perioadă. Pentru realizarea analizei au fost utilizați indicatori 

economici precum cifra de afaceri, numărul mediu de angajați, numărul de întreprinderi (toate 

acestea, atât la nivel general, cât și pe categorii, în funcție de dimensiune), numărul de salariați 

(include atât numărul de angajați din sectorul privat, cât și al celor din sectorul public), densitatea 

antreprenorială, capacitatea și inițiativa antreprenorială, numărul de locuințe terminate în timpul 

anului. Analiza la nivel general a acestor indicatori, a fost completată de o analiză sectorială și pe 

domenii ale economiei. Analiza comparativă a bugetului local, precum și a turismului contribuie de 

asemenea la conturarea profilului și evoluției economiei municipiului Blaj. Analiza performanței 

sectoriale și pe domenii ale economiei, precum și măsurarea rezilienței economice din perspectivă 

comparativă, întregeasc analiza, facilitând astfel identificarea problemelor strategice ale economiei 

locale, dar și a direcțiilor strategice de dezvoltare ale municipiului. 

 

Principalele companii locale 

Pe baza datelor furnizate de ANAF, în topul primelor nouă întreprinderi din sectorul privat 

din Blaj în perioada 2017 – 2019 se află firme din domeniul industriei prelucrătoare, comerțului și 

agriculturii. Ordinea este realizată pe baza cifrei de afaceri din 2019. Pentru anul 2019, lipsa datelor 

privind cifra de afaceri a tuturor întreprinderilor active din municipiul Blaj și a numărului total de 

salariați nu a permis calcularea ponderii acestor indicatori.  

După cum se poate observa, peste două treimi din cifra de afaceri locală este generată de o 

singură întreprindere, și anume BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L., firmă ce are ca principal obiect de 

activitate producerea de componente pentru industria auto, precum: senzori de viteză a roților, 

senzori de turație a arborelui cotit, senzori şi componente electronice pentru grupul motopropulsor 

etc. Aceeași companie este prima în top și în privința numărului de salariați din municipiu, peste 

40% din aceștia fiind angajați ai BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.  
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Pe locul 2 în ceea ce privește cifra de afaceri, dar și numărul de angajați este tot o firmă din 

sectorul industriei prelucrătoare, mai exact I.A.M.U. SA, firma ce produce accesorii de înaltă 

precizie (portsucle pentru mașini unelete cu CNC, matrițe, menghine, ghidaje, accesorii mașini 

unelte etc.). Deși ca cifră de afaceri are o pondere mică în totalul cifrei de afaceri de la nivel local 

(sub 4%), ca număr de angajați, I.A.M.U. SA, avea angajați în 2017 și 2018 peste 10% din numărul 

total de salariați din Blaj. 
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Tabel 1: Top 9 firme din Municipiul Blaj în funcție de cifra de afaceri și numărul de angajați 

Top 9 firme în funcție de cifra de afaceri* 

Firmă 
Domeniul de activitate 

principal 

Cifră de afaceri Angajați 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Valoare 

% din totalul 

cifrei de 

afaceri a 

întreprinderil

or active 2017 

Valoare 

% din totalul 

cifrei de afaceri 

a 

întreprinderilor 

active 2018 

Valoare 
Nr. 

angajați 

% din 

total 

salariați 

(sector 

public și 

privat)  

Nr. 

angajați 

% din 

total 

salariați 

(sector 

public și 

privat)  

Nr. 

angajați 

BOSCH 

AUTOMOTIVE 

S.R.L. 

2815 - Fabricarea lagărelor, 

angrenajelor, cutiilor de viteză 

şi a elementelor mecanice de 

transmisie 

177249427

8 
76.22% 2245269652 78.05% 

264251931

4 
2718 43.22% 3209 45.35% 3269 

I.A.M.U. SA 

2841 - Fabricarea utilajelor şi 

a maşinilor-unelte pentru 

prelucrarea metalului 

86516628 3.72% 98239405 3.42% 93408386 794 12.63% 795 11.24% 699 

BOSCH 

REXROTH 

SALES SRL 

4690 - Comerţ cu ridicata 

nespecializat 
7680847 0.33% 54630606 1.90% 65827379 56 0.89% 53 0.75% 49 

NICOLEMN ART 

SRL 

4673 - Comerţ cu ridicata al 

materialului lemnos şi al 

materialelor de construcţii şi 

echipamentelor sanitare 

46192704 1.99% 47186301 1.64% 51992538 11 0.17% 12 0.17% 10 

APIDAVA SRL 
1089 - Fabricarea altor 

produse alimentare n.c.a. 
47840984 2.06% 41253773 1.43% 27769342 47 0.75% 51 0.72% 50 
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MARGA COMP 

SRL 

4673 - Comerţ cu ridicata al 

materialului lemnos şi al 

materialelor de construcţii şi 

echipamentelor sanitare 

4304201 0.19% 4154413 0.14% 5624817 13 0.21% 9 0.13% 8 

ECO VERT SRL 

0111 - Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor 

leguminoase şi a plantelor 

producătoare de seminţe 

oleaginoase 

1360236 0.06% 1308444 0.05% 1661840 5 0.08% 5 0.07% 3 

FERMIC SRL 

4711 - Comerţ cu amănuntul 

în magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi şi 

tutun 

1766541 0.08% 1374647 0.05% 1632288 10 0.16% 9 0.13% 11 

AROMA STAR 

SRL 

2053 - Fabricarea uleiurilor 

esenţiale 
4313720 0.19% 1866614 0.06% 1368030 12 0.19% 13 0.18% 10 

Total   1972470139 84.82% 2495283855 86.75% 
289180393

4 
3666 58.29% 4156 58.73% 4109 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ANAF și ONRC
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O altă firmă locală importantă prin prisma cifrei de afaceri și a numărului de angajați este 

BOSCH REXROTH SALES SRL, firmă ce activează în domeniul comerţ cu ridicata 

nespecializat. Firma are 2 puncte de lucru și în alte localități, respectiv în București și în Brăila. 

Între firmele din top se mai remarcă APIDAVA SRL, firmă din sectorul industriei 

alimentare specializată în produse apicole, cosmetice cu miere, jeleuri cu miere, săpunuri cu miere 

etc. Deși are o cifră de afaceri incomparabilă cu cea a primelor două companii din top, APIDAVA 

SRL are un număr aproximativ 50 de angajați. 

 

Analiza sectorială a economiei locale 

Această parte a analizei este realizată doar pe baza datelor privind întreprinderile active 

din municipiul Blaj, respectiv societățile comerciale și societățile pe acțiuni și nu include și 

persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale. Sursa datelor pentru această analiză este 

Oficiul Național al Registrul Comerțului. Dezavantajul analizei realizate pe baza acestor date este 

acela că nu sunt luate în considerare (datele nu includ) și valorile indicatorilor (număr unități, cifră 

de afaceri, angajați, întreprinderi nou-înnființate) aferente persoanelor fizice autorizate și 

întreprinderilor individuale. O altă deficiență este aceea că societățile comerciale care au puncte 

de lucru în alte UAT-uri decât cele în care își au sediul social, vor figura în dreptul acelui UAT în 

care își au sediul și nu al celor în care își au punctele de lucru. Cu alte cuvinte, o firmă cu sediul 

social în municipiul Alba, dar cu punct de lucru în Blaj, este înregistrată în municipiul Alba, 

inclusiv cu angajații și cifra de afaceri a punctului de lucru din Blaj. Cu toate aceste deficiențe, 

aceste date sunt relevante prin prisma trendului pe care îl evidențiază în privința unor indicatori 

economici relevanți, indicatori ce scot în evidență trăsăturile de ”piață” (în sens pur economic) ale 

economiei locale. 

 

Structura și evoluția principalilor indicatori economici pe sectoare și domenii 

Primul element pozitiv care rezultă din această analiză este acela că în 2018 numărul total 

de angajați în municipiul Blaj era mai mare cu 47,1% mai mare decât în 2008. 

Din punctul de vedere al ocupării, Industria prelucrătoare este sectorul în care erau 

încadrați mai mult de jumătate din totalul de angajați ai întreprinderilor activer din Blaj. Astfel, în 
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2008, 62,8% dintre angajați activau în acest sector. Cu foarte mici fluctuații, se observă tendința 

de creștere a numărului de angajați din Industria prelucrătoare, astfel că în 2018, mai mult de 

două treimi (80,8%) dintre angajații întreprinderilor active erau încadrați în acest sector, iar 

principalul angajator, așa cum am văzut mai sus este BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. Este 

interesant de observat scăderea semnificativă (peste 50% ) a numărului de angajați din Industria 

prelucrătoare în 2009 pe fondul crizei financiar-economice declanșate la sfârșitul anului 2008 (în 

România)  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Creștere/des

creștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Număr Pondere Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Pondere %

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport
5 0.1% 6 6 6 5 3 1 3 22 30 76 1.2% 1420.0%

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative
0 0.0% 0 0 0 0 0.0% 0.0%

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice
41 1.0% 45 36 36 36 40 34 34 48 60 67 1.1% 63.4%

Agricultură, silvicultură şi pescuit 388 9.1% 390 319 317 80 88 86 104 139 138 45 0.7% -88.4%

Alte activităţi de servicii 10 0.2% 3 4 4 5 6 7 9 6 7 7 0.1% -30.0%

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntui; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor

609 14.3% 530 476 469 534 503 498 585 440 506 478 7.7% -21.5%

Construcţii 242 5.7% 214 162 207 207 195 200 238 250 254 288 4.6% 19.0%

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare
79 1.9% 69 61 62 56 24 15 8 6 6 4 0.1% -94.9%

Hoteluri şi restaurante 53 1.2% 58 58 60 61 69 61 51 64 76 70 1.1% 32.1%

Industria extractivă 46 1.1% 0 0 5 0.0% -100.0%

Industria prelucrătoare 2666 62.8% 1261 1525 2380 2318 2568 2983 3101 3688 4634 5049 80.8% 89.4%

Informaţii şi comunicaţii 21 0.5% 5 4 4 3 2 1 1 1 1 2 0.0% -90.5%

Intermedieri financiare şi asigurări 4 0.1% 3 3 5 5 6 4 6 6 6 3 0.0% -25.0%

Învăţământ 6 0.1% 9 8 10 10 10 10 9 9 10 11 0.2% 83.3%

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat

0.0% 0 0 0 0.0% 0.0%

Sănătate şi asistenţă socială 13 0.3% 12 15 14 17 20 18 20 22 25 24 0.4% 84.6%

Transport şl depozitare 59 1.4% 60 66 73 59 74 93 74 75 107 120 1.9% 103.4%

Tranzacţii imobiliare 5 0.1% 3 0 3 2 2 8 3 2 2 4 0.1% -20.0%

 Total 4247 100.0% 2668 2743 3650 3398 3610 4019 4251 4778 5862 6248 100.0% 47.1%

20182008

Structura și evoluția numărului și a ponderii angajaților pe sectoare ale economiei în municipiul Blaj în perioada 2008 - 2018

Sectoare economice/an, număr 

angajați, pondere

Tabel 2: Structura și evoluția numărului și a ponderii angajaților pe sectoare ale economiei în Municipiul Blaj în perioada 2008 - 

2018  
 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC
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Următorul sector ca număr de angajați ai întreprinderilor active este cel al Comerţul cu 

ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, având în 2008 o ponder de 

14,3% din numărul total de angajați. Se poate constata însă scăderea numărului de angajați din 

acest sector, în 2018 fiind cu 21,5% mai puțini angajați. O explicație în acest caz poate fi 

deschiderea după anul 2008 a unor magazine ce aparțin marilor lanțuri de retail/supermarketurilor, 

în detrimentul dispariției unor operatori locali din domeniu. O parte din aceste unități comerciale 

ale supermarketurilor, deși au angajat resursă umană locală, aceasta apare înregistrată la UAT-ul 

în care aceste lanțuri de magazine își au sediul social (în funcție de modelul de business al 

respectivelor companii). Un alt sector important în economia locală este cel al Construcțiilor, 

acesta înglobând 5,7% din numărul total de angajați ai întreprinderilor active din Blaj în 2008. 

Deși în 2018, numărul angajaților din acest sector este mai mare decât în 2008 cu 19%, ponderea 

numărului de angajați în totalul angajaților este mai mic în 2018 decât în 2008 din cazuza creșterii 

numărului total de angajați cu 47%. Agricultura, silvicultura și pescuitul era un sector în care 

activau 9,1% (388 de persoane) din totalul de angajați ai întreprinderilor active din Blaj în 2008, 

dar care a înregistrat o scădere semnificativă, în 2018, doar (45 de persoane), scăderea fiind de 

88,4%. Un semnal pozitiv este dat de creșterea exponențială (76 de angajați, față de 5 în 2008) a 

numărului de angajați din sectorul Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 

suport, dar și din sectoarele Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Învăţământ, Sănătate şi 

asistenţă socială (întreprinderi private). Creșterile din aceste sectoare sunt un semnal mic, dar 

pozitiv în ceea ce privește diversificarea și creșterea economiei locale, respectiv creșterea puterii 

de cumpărare și diversificarea consumului. Pe de altă parte, ca element negativ atrage atenția 

scăderea este scăderea numărului de angajați Informaţii şi comunicaţii, Intermedieri financiare şi 

asigurări și Tranzacţii imobiliare, sectoare care deși nu aveau o pondere însemnată în economia 

locală în 2008, sunt indicatori importanți ai efervescenței și atractivității economiei locale. 

Evoluția cifrei de afaceri (valori actualizate cu indicele prețurilor de consum, an de bază 

2008) a întreprinderilor active din Blaj relevă o creștere exponențială, aceasta fiind cu peste 300% 

mai mare în 2018 decât în 2008. Și în acest caz, ponderea cea mai mare în cifra de afaceri totală o 

au întreprinderile din sectorul Industriei prelucrătoare, sector care în 2008 avea puțin peste 50% 

din cifra de afaceri totrală, dar care în 2008 are peste 87 % din aceasta, în 2018 fiind cu 575% mai 
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mare decât în 2008 (în termeni reali). Următorul sector ca pondere în cifra de afaceri totală este 

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, acesta 

reprezentând 29,4% din cifra de afaceri totală în 2008. Deși cifra de afaceri din acest sector era cu 

18,4% mai mare în 2018, din cauza creșterii exponențiale a cifrei de afaceri din industria 

prelucrătoare, acest sector are o pondere de doar 8,4% în totalul cifrei de afaceri la nivel local. 

Alte sectoare care aveau în 2018 o cifră de afaceri semnificativ mai mare (cu peste 100%) 

decât în 2008 sunt Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, Transport și 

Depozitare și Construcții, însă cifra de afaceri cumulată a acestor 3 sectoare era de doar 3% din 

total în 2018. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Creștere/de

screștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Valoare Pondere Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Pondere %

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport
139563 0.0% 242179 165969 226415 85888 128466 82232 169855 1411533 3253196 3623276 0.2% 2496.2%

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative
100998 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1588 1175 2621 0.0% -97.4%

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice
17520942 3.4% 15905821 5158228 4229767 4225432 3580799 3937447 4389769 6646518 9580820 13070457 0.6% -25.4%

Agricultură, silvicultură şi pescuit 25823888 5.0% 15415918 23999604 25386194 8815786 12684990 13120357 17155738 20766830 18630156 11361569 0.5% -56.0%

Alte activităţi de servicii 311847 0.1% 204688 162393 221903 237341 133587 173827 310219 182671 200700 178825 0.0% -42.7%

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntui; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor

152974402 29.4% 115613470 72450992 67478073 102229352 112287539 117602751 137002402 116402118 146135776 181149888 8.4% 18.4%

Construcţii 16825782 3.2% 27685391 19532724 21038278 16181957 17286073 18182848 30462003 25068090 30023301 34307684 1.6% 103.9%

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare
5986238 1.1% 2284280 2340074 2449809 1884624 1301720 700897 548198 468519 663269 837450 0.0% -86.0%

Hoteluri şi restaurante 4779729 0.9% 3840110 3453523 3815878 4115587 5986823 5871813 3502011 4463200 5892768 5604082 0.3% 17.2%

Industria extractivă 9809184 1.9% 0 0 0 0 0 16847 568449 0 0 0 0.0% -100.0%

Industria prelucrătoare 277737960 53.3% 159564821 261938825 332669296 276116472 308433593 454251841 532490531 1003209231 1580858305 1874979996 87.1% 575.1%

Informaţii şi comunicaţii 1172744 0.2% 792576 124977 98209 48217 268199 57903 59158 56226 39441 127997 0.0% -89.1%

Intermedieri financiare şi asigurări 236728 0.0% 263308 268903 203584 232291 383307 338588 371892 426037 381366 292222 0.0% 23.4%

Învăţământ 253030 0.0% 161284 276936 211241 267522 294522 321023 328344 364285 373755 450598 0.0% 78.1%

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat

0.0% 0 0 12953 0 0 0 0 -105326 0 0 0.0% 0.0%

Sănătate şi asistenţă socială 830932 0.2% 336867 340620 359349 425777 637298 803425 959695 1108937 1213616 1330407 0.1% 60.1%

Transport şl depozitare 6080176 1.2% 5081064 6813139 10549869 11893978 13205459 16062611 13202402 18816233 24449900 26392117 1.2% 334.1%

Tranzacţii imobiliare 174626 0.0% 183770 149969 329242 433849 303255 869288 208375 146787 164288 197621 0.0% 13.2%

Total 520758769 100.0% 347575547 397176876 469280061 427194072 476915629 632393696 741729040 1199433477 1821861830 2153906809 100.0% 313.6%

Structura și evoluția cifrei de afaceri pe sectoare ale economiei în municipiul Blaj în perioada 2008 - 2018

Sectoare economice/an, număr 

angajați, pondere

20182008

Tabel 3: Structura și evoluția cifrei de afacceri pe sectoare ale economiei în municipiul Blaj în perioada 2008 - 2018 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC
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Dintre sectoarele a căror cifră de afaceri avea o pondere relativ semnificativă în 2008 

scăzut, dar care a scăzut, fiind semnificativ mai mică în 2018 decât în 2008 se remarcă Industria 

extractivă, Agricultură, silvicultură și pescuit, Activități profesionale, științifice și tehnice, 

Informații și comunicații. 

În privința numărului de întreprinderi active, evoluția nu este la fel de spectaculoasă ca în 

cazul numărului de angajați și a cifrei de afaceri, astfel că, la nivel general, numărul total al 

întreprinderilor active era în 2018 doar cu 6,4% mai mare decât în 2008. 

Sectoare cu o pondere mai însemnată în totalul numărului de întreprinderi active care 

aveau un număr mai mare de întreprinderi în 2018 decât în 2008 sunt: Comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, Construcții, Activități profesionale, 

științifice și tehnice și Transport și depozitare. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Creștere/des

creștere 

2018 în 

raport cu 

Număr Pondere Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Pondere %

Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport
5 1.1% 7 7 6 4 5 6 6 9 11 12 2.6% 140.0%

Activităţi de spectacole, culturale şi 

recreative
3 0.7% 1 1 1 3 0.6% 0.0%

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice
32 7.3% 32 27 27 30 27 29 30 32 40 43 9.3% 34.4%

Agricultură, silvicultură şi pescuit 15 3.4% 14 15 20 18 19 18 19 16 14 12 2.6% -20.0%

Alte activităţi de servicii 7 1.6% 5 5 5 4 5 6 6 6 6 6 1.3% -14.3%

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntui; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor

155 35.6% 147 158 159 155 162 166 169 168 174 165 35.6% 6.5%

Construcţii 57 13.1% 43 40 39 38 39 46 47 50 56 59 12.7% 3.5%

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare
3 0.7% 4 5 6 4 4 4 5 5 5 4 0.9% 33.3%

Hoteluri şi restaurante 23 5.3% 26 25 27 22 19 16 16 16 18 17 3.7% -26.1%

Industria extractivă 3 0.7% 1 1 1 0.0% -100.0%

Industria prelucrătoare 78 17.9% 63 61 71 68 67 68 62 65 64 64 13.8% -17.9%

Informaţii şi comunicaţii 9 2.1% 7 7 5 5 4 5 5 6 6 8 1.7% -11.1%

Intermedieri financiare şi asigurări 3 0.7% 2 4 3 2 3 3 4 4 6 5 1.1% 66.7%

Învăţământ 2 0.5% 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 0.9% 100.0%

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat

0.0% 1 1 1 0.0% 0.0%

Sănătate şi asistenţă socială 3 0.7% 3 4 4 4 6 6 7 9 9 11 2.4% 266.7%

Transport şl depozitare 32 7.3% 34 36 41 35 34 38 34 39 42 43 9.3% 34.4%

Tranzacţii imobiliare 6 1.4% 5 4 6 6 6 9 12 7 7 8 1.7% 33.3%

 Total 436 100.0% 394 401 424 398 403 424 425 437 463 464 100.0% 6.4%

Structura și evoluția numărului de întreprinderi active pe sectoare ale economiei în municipiul Blaj în perioada 2008 - 2018

Sectoare economice/an, număr 

angajați, pondere

2008 2018

Tabel 4: Structura și evoluția numărului și a ponderii întreprinderilor active pe sectoare ale economiei în municipiul Blaj în perioada 2008 – 2018 
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Alte sectoare care au înregistrat o creștere a numărului de întreprinderi active, dar care au 

o pondere mică în totalul numărului de companii sunt Sănătate și asistență socială, Activităţi de 

servicii administrative şi activităţi de servicii suport și Învățământ. 

O scădere a numărului de întreprinderi active s-a înregistrat în sectorul Industriei 

prelucrătoare (cu 17,9% mai puține întreprinderi în 2018, decât în 2008), ceea ce indică tendința 

de concentare a acestui sector într-un număr din ce în ce mai mic de unități, dar cu un număr tot 

mai mare de angajați și o cifră de afaceri tot mai mare. 

Alte sectoare care au înregistrat o scădere a numărului de întreprinderi active sunt Hoteluri 

și restaurane, Agricultură, silvicultură și pescuit și Alte activități de servicii. 

Aprofundând analiza privind numărul de angajați și cifra de afaceri a întreprinderilor 

active, pe domenii ale economiei naționale, situația și evoluția din 2008 - 2018 este redată de 

tabelul de mai jos. 

În 2018, principalele domenii de activitata în funcție de cifra de numărul de angajați și de 

cifra de afaceri de afaceri erau următoarele domenii: Fabricarea de maşini utilaje şi echipamente 

n.c.a. (pe primul loc), Industria alimentară, Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor, Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, Fabricarea 

echipamentelor electrice, Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, Comerţ 

cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete. Așadar, cum era de așteptat, 

majoritatea domeniilor sunt din sectorul Industriei prelucrătoare. Dintre domeniile amintite mai 

sus, majoritatea înregistrau valori mai mari ale numărului de angajați și ale cifrei de afaceri decât în 

2008, cu excepția următoarelor domenii care au înregistrat un regres în privința numărului de 

angajați: Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (regres și al cifrei de 

afaceri), Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, Comerţ cu 

ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete. 

Domeniile cu o pondere însemnată în economia locală în 2008, dar care față de acel an au 

înregistrat o scădere semnificativă a numărului de angajați și a cifrei de afaceri sunt: Fabricarea de 

mobilă, Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, Agricultură, vânătoare şi servicii anex și Lucrări 

speciale de construcţii. 
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Tabel 5: Structura și evoluția cifrei de afaceri și a numărului de angajați ai întreprinderilor 

active, pe domenii ale economiei, în 2008 și 2018 

Domenii de activitate 

2008 2018 
Angajați - 

modificare 

procentuală 

2018 - 2008 

Cifră de 

afaceri - 

modificare 

procentuală 

2018 - 2008 

Număr 

angajati 

Cifră de 

afaceri 

Număr 

angajati 

Cifră de 

afaceri - 

termeni reali 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 384 25391759 45 11361569 -88.3% -55.3% 

02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 4 432129 0 0 -100.0% -100.0% 

08 - Alte activităţi extractive 46 9809184 0 0 -100.0% -100.0% 

10 - Industria alimentară 292 37773731 339 70637641 16.1% 87.0% 

11 - Fabricarea băuturilor 2 192090 5 308621 150.0% 60.7% 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 282 4021333 43 1360169 -84.8% -66.2% 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea 

şi vopsirea blănurilor 

21 822877 1 99418 -95.2% -87.9% 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  

produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din 

alte materiale vegetale împletite 

2 881322 251 17197998 12450.0% 1851.4% 

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a 

înregistrărilor 
0 0 1 127152 100% 100% 

20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor 

chimice 
0 0 13 1397689 100% 100% 

23 - Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 
11 3086760 15 5267167 36.4% 70.6% 

24 - Industria metalurgică 7 303208   0 -100.0% -100.0% 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje 

şi instalaţii 

22 1652512 37 5220756 68.2% 215.9% 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice 
225 10355480 143 8398202 -36.4% -18.9% 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 0 0 167 7878067 100% 100% 
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28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente n.c.a. 
945 180872147 4005 1755200807 323.8% 870.4% 

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport 

rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 
0 0 0 0 0% 0% 

31 - Fabricarea de mobilă  842 37254862 27 1798973 -96.8% -95.2% 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 12 327250 2 87334 -83.3% -73.3% 

33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea 

maşinilor şi echipamentelor  
3 194388 0 0 -100.0% -100.0% 

36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 4 3295284 0 0 -100.0% -100.0% 

38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor; activităţi de recuperare a 

materialelor  reciclabile 

75 2690954 4 837450 -94.7% -68.9% 

41 - Construcţii de clădiri 129 7608924 98 10043855 -24.0% 32.0% 

42 - Lucrări de geniu civil 0 5000 98 16467080 100% 329241.6% 

43 - Lucrări speciale de construcţii 113 9211858 92 7796750 -18.6% -15.4% 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

36 3853037 45 6715987 25.0% 74.3% 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi motociclete 
172 82542131 108 106857521 -37.2% 29.5% 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 

autovehiculelor şi motocicletelor 
401 66579234 325 67576380 -19.0% 1.5% 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 
52 5814344 108 18764465 107.7% 222.7% 

50 - Transporturi pe apă 1 86022   0 -100.0% -100.0% 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 

transporturi 
6 179810 12 7627652 100.0% 4142.1% 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 6 1469734 33 2637340 450.0% 79.4% 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii 

de alimentaţie 
47 3309995 37 2966743 -21.3% -10.4% 

59 - Activităţi de producţie cinematografică, 

video şi de programe de televiziune; 

înregistrări audio şi activităţi de editare 

muzicală 

4 38120 1 20899 -75.0% -45.2% 
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60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de 

programe 
8 141794 0 0 -100.0% -100.0% 

61 - Telecomunicaţii 7 481155 0 0 -100.0% -100.0% 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia 

informaţiei 
1 489190 1 100192 0.0% -79.5% 

63 - Activităţi de servicii informatice 1 22485 0 6906 -100.0% -69.3% 

64 - Intermedieri financiare, cu excepţia 

activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de 

pensii 

2 141342 1 57860 -50.0% -59.1% 

65 - Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale 

fondurilor de pensii (cu excepţia celor din 

sistemul public de asigurări sociale) 

1 43916 0 0 -100.0% -100.0% 

66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri 

financiare, activităţi de asigurare şi fonduri 

de pensii 

1 51470 2 234362 100.0% 355.3% 

68 - Tranzacţii imobiliare 5 174626 4 197621 -20.0% 13.2% 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 2 44477 6 370836 200.0% 733.8% 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), 

birourilor administrative centralizate; 

activităţi de management şi de consultanţă în 

management 

4 4466031 0 337893 -100.0% -92.4% 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; 

activităţi de testări şi analiză tehnică 
6 935138 14 1142616 133.3% 22.2% 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a 

pieţei 
14 10350349 10 2493867 -28.6% -75.9% 

74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi 

tehnice 
5 240744 7 340395 40.0% 41.4% 

75 - Activităţi veterinare 10 1484203 30 8384850 200.0% 464.9% 

77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 0 0 0 0 0% 0% 

78 - Activităţi de servicii privind forţa de 

muncă 
0 0 0 0 0% 0% 

79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-

operatorilor; alte servicii de rezervare şi 

asistenţă turistică 

2 85870 1 189270 -50.0% 120.4% 

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 0   2 440222 100% 100% 
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81 - Activităţi de peisagistică şi servicii 

pentru clădiri 
0 5548 0 1778 0% -67.9% 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport 

şi alte activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 

3 48145 73 2992006 2333.3% 6114.6% 

85 - Învăţământ 6 253030 11 450598 83.3% 78.1% 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 13 830932 24 1330407 84.6% 60.1% 

90 - Activităţi de creaţie şi interpretare 

artistică 
0 850 0 2621 0% 208.3% 

93 - Activităţi spotive, recreative şi 

distractive 
0 100148 0 0 0% -100.0% 

95 - Reparaţii de calculatoare, de articole 

personale şi de uz gospodăresc  
3 197608 1 40532 -66.7% -79.5% 

96 - Alte activităţi de servicii 7 114239 6 138294 -14.3% 21.1% 

Total 4247 520758769 6248 2153906809 47.1% 313.6% 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

 

În câteva domenii se constată o scădere a numărului de angajați, dar o creștere a ciferi de 

afaceri: Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, Comerţ cu 

amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor, Tranzacţii imobiliare. Această situație 

poate fi rezultatul eficientizării activității și proceselor în respectivele domenii, respectiv rezultatul 

creșterii productivității. 

Pe lângă Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., o serie de domenii au 

înregistrat creșteri mari (unele chiar exponențiale) ale numărului de angajați și ale cifrei de afaceri: 

Lucrări de geniu civil, Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, Industria 

construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, Transporturi 

terestre şi transporturi prin conducte, Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor, Activităţi juridice şi de contabilitate, Activităţi 

veterinare. Acestea sunt domeniile în dezvoltare și în care municipiul Blaj a devenit mai 

competitiv. 
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Evoluția numărului de salariați – sector public și sector privat 

O altă analiză pe care am efectuat-o este cea a evoluției numărului de salariați în funcție de 

sursa datelor. Principalele surse de date în acest sens sunt INSSE și ONRC. Datele de la INSSE 

includ numărul total de salariați de la nivel local, deci atât angajații din sectorul public, cât și cei ai 

întreprinderilor active, dar și angajații pesoanelor fizice autorizate (PFA) și ai întreprinderilor 

individuale (II). Datele provenite de la ONRC includ doar angajații întreprinderilor active care au 

sediul social în UAT-ul respectiv, fiind incluși și angajații din punctele de lucru din alte UAT-uri 

de cât cel în care întreprinderea își are sediul social. Tabelul de mai jos reliefează această diferență. 

Pe cale de consecință, se poate presupune că diferența dintre cele două valori anuale este 

reprezentată de angajații din sectorul bugetar și angajații PFA și II. Astfel, în 2008, 68,6% din 

numărul total de salariați sunt angajați ai întreprinderilor, restul (31,4%) fiind angajați ai sectorului 

public, ai PFA și II. 

Tabel 6: Evoluție comparativă: total salariați și salariați ai întreprinderilor active 

 

Sursa datelor: INSSE, ONRC 

Criza financiar-economică declanșată la sfârșitul anului 2008 se pare că a afectat cel mai 

puternic întreprinderile active, numărul angajaților acestora scăzând în 2009 cu 37,2 %. Din 2010 

însă, numărul de angajați ai întreprinderilor crește (în unii ani foarte mult), în timp ce numărul total 

de salariați își continuă scăderea până în 2010. Din 2011, numărul total de salariați începe să 

crească, având însă o evoluție oscilantă. Evoluția diferită poate fi pusă pe seama reacției întârziate a 

sectorului public în ceea ce privește concedierile ca răspuns la criza economică, primele măsuri 

Evoluție salariați pe 

categorii de 

angajatori/an

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Creștere/

descrește

re 2018 - 

2008

Nr. total salariati 

(INSSE - instituții 

publice, PFA, II și 

societăți comerciale)

6192 5539 4785 4930 4753 4227 4583 5059 5491 6289 7076 14.3%

Nr. total salariați  - 

societăți comerciale 

(ONRC)

4247 2668 2743 3650 3398 3610 4019 4251 4778 5862 6248 47.1%

Procent salariați  - 

societăți comerciale
68.6% 48.2% 57.3% 74.0% 71.5% 85.4% 87.7% 84.0% 87.0% 93.2% 88.3% 28.7%

Evoluție comparativă: total salariați și salariați ai întreprinderilor active
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luate în acest sector fiind reducerile salariale cu 25%. Remarcabilă este însă evoluția ponderii 

angajaților întreprinderilor în totalul salariaților în perioada 2008 – 2018, de la 68,6% în 2008, la 

48,2% în 2009, pentru a ajunge la 88,3% în 2018, numărul acestora fiind cu 47,1% mai mare decât 

în 2008, în timp ce numărul total al salariaților este cu 14,3% mai mare. Această evoluție relevă 

dinamica pozitivă a economiei locale în municipiul Blaj și scăderea dependenței forței de muncă 

locale de posturile din sectorul public. 

O altă variabilă referitoare la piața forței de muncă locale este numărul șomerilor și rata 

șomajului. Rata șomajului este determinată prin raportarea numărului șomerilor înregistrați la 

totalul populației după domiciliu cu vârsta cuprinsă între 18-62 ani la 1 ianuarie și 1 iulie a fiecărui 

an. Analiza evoluției acestor indicatori este redată în tabelul de mai jos. La nivel general, rata 

șomajului a avut o evoluție oscilantă, dar un trend de scădere, ajungând de la 10% în 2010, la 3,2% 

în 2019. 

Tabel 7: Evoluția numărului șomerilor și a ratei șomajului în Blaj în  perioada 2010 - 2019 

Sexe/an  

Evoluția numărului șomerilor și a ratei șomajului în Blaj în  perioada 2010 - 2019  

Indicator/an 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Masculin 

Nr. persoane 781 635 773 916 508 354 338 268 233 210 

Rata șomajului 11.0% 9.0% 11.1% 13.4% 7.5% 5.3% 5.1% 4.1% 3.6% 3.3% 

Feminin 

Nr. persoane 640 471 618 898 376 277 248 228 203 198 

Rata șomajului 9.0% 6.7% 8.9% 13.1% 5.5% 4.1% 3.7% 3.5% 3.1% 3.1% 

Total 

Nr. persoane 1421 1106 1391 1814 884 631 586 496 436 408 

Rata șomajului 10.0% 7.8% 10.0% 13.2% 6.5% 4.7% 4.4% 3.8% 3.4% 3.2% 

Sursa datelor: INSSE 

Numărul de șomeri și rata șomașului în rândul persoanelor de gen masculin a fost mai 

ridicată decât în rândul celor de gen feminin pe parcursul întregii perioade. 

Așadar, creștere numărului de salariați, în special ai celor ai întreprinderilor active și 

scăderea numărului de șomeri și a ratei șomajului relevă evoluția pozitivă a pieței forței de muncă 

și, în consecință, a economiei locale a municipiului Blaj în ultimii ani.  

 

Structura economiei locale pe categorii de firme 
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O analiză utilă este cea privind structura firmelor locale în funcție de dimensiunea 

acestora, respectiv de numărul de angajați. Potrivit legislației în vigoare, întreprinderile pot fi de 

trei categorii: 

• microîntreprinderi: 1 pana la 9 salariați, cifra de afaceri anuala neta, respectiv active 

totale,  sub 2 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei; 

• întreprinderi mici: 10 până 49 de salariați (inclusiv), cifra de afaceri anuală  ≤ 10 

milioane euro, active totale ≤ 43 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei; 

• întreprinderi mijlocii: intre 50 și 249 de  salariați (inclusiv), cifra de afaceri anuală ≤ 50 

milioane de euro, active totale ≤ 43 milioane euro pentru activele totale. 

Ponderile sunt calculate din totalul numărului de întreprinderi/numărului de angajați/cifrei 

de afaceri din sector și din total (ultima linie a tabelelor).  

Având o pondere importantă în totalul întrepriderilor active de la nivel local (30,3% în 

2008), tabelul de mai jos relevă creșterea numărului și, în consecință, a ponderii întreprinderilor 

cu 0 angajați în 2018 față de 2008 în municipiul Blaj (+29,1%), în timp ce ponderea tuturor 

celorlalte categorii de întreprinderi a scăzut. Cea mai mare scădere s-a înregistrat în rândul 

întrprinderilor mari, cu peste 250 de salariați, însă scăderea în acest caz are loc de la o valoare 

mică în 2008 (4 companii), la 2 companii mari în 2018, trecând în altă categorie sau desfințăndu-

se o întreprindere din sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit și o companie din Industria 

prelucrătoare.  
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Tabel 8: Structura întreprinderilor pe categorii în 2008 și 2018 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport

40.0% 58.3% 45.8% 20.0% 16.7% -16.7% 40.0% 8.3% -79.2% 0.0% 8.3% 100.0% 0.0% 8.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice
46.9% 60.5% 29.0% 28.1% 14.0% -50.4% 21.9% 20.9% -4.3% 3.1% 4.7% 48.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit
26.7% 58.3% 118.8% 6.7% 8.3% 25.0% 40.0% 16.7% -58.3% 13.3% 16.7% 25.0% 6.7% 0.0% -100.0% 6.7% 0.0% -6.7%

Alte activităţi de servicii 28.6% 50.0% 75.0% 42.9% 33.3% -22.2% 28.6% 16.7% -41.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntui; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor

26.5% 33.9% 28.3% 28.4% 23.0% -18.9% 35.5% 35.8% 0.8% 9.0% 6.7% -26.2% 0.6% 0.6% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Construcţii 28.1% 39.0% 38.9% 12.3% 20.3% 65.6% 45.6% 30.5% -33.1% 14.0% 8.5% -39.6% 0.0% 1.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi 

de decontaminare

0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 25.0% 100.0% 33.3% 25.0% -25.0% 33.3% 0.0% -100.0% 33.3% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Hoteluri şi restaurante 30.4% 29.4% -3.4% 21.7% 11.8% -45.9% 47.8% 47.1% -1.6% 0.0% 11.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Industria extractivă 33.3% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Industria prelucrătoare 32.1% 34.4% 7.3% 12.8% 12.5% -2.5% 32.1% 20.3% -36.6% 11.5% 20.3% 76.0% 7.7% 9.4% 21.9% 3.8% 3.1% -18.8%

Informaţii şi comunicaţii 33.3% 75.0% 125.0% 22.2% 25.0% 12.5% 44.4% 0.0% -44.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Intermedieri financiare şi 

asigurări
0.0% 40.0% 100.0% 66.7% 60.0% -10.0% 33.3% 0.0% -33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Învăţământ 0.0% 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 75.0% -25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiţionat
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sănătate şi asistenţă socială 33.3% 27.3% -18.2% 0.0% 27.3% 27.3% 66.7% 36.4% -45.5% 0.0% 9.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Transport şl depozitare 28.1% 34.9% 24.0% 31.3% 20.9% -33.0% 40.6% 41.9% 3.0% 0.0% 2.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Tranzacţii imobiliare 50.0% 62.5% 25.0% 16.7% 25.0% 50.0% 33.3% 12.5% -62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 30.3% 40.1% 32.4% 21.8% 19.6% -10.0% 36.5% 29.7% -18.4% 8.5% 8.2% -3.5% 2.1% 1.9% -6.0% 0.9% 0.4% -53.0%

Firme cu mai mult de 249 de 

angajați

Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Sectoare ale economiei

Firme cu 0 angajați Firme cu 1 angajat Firme cu 2 - 9  angajați Firme cu 10 - 49 angajați Firme cu 50 - 249 de angajați

Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Creștere/de

screștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere Pondere Pondere Pondere Pondere Pondere
Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Creștere/de

screștere 

2018 în 

raport cu 

2008
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Pe sectoare, se poate observa că toate întreprinderile din sectorul Activități de spectacole, 

culturale și recreative erau în 2008, dar sunt și în 2018 în categoria celor care au 0 angajați. Alte 

sectoare în care întreprinderile cu 0 angajați aveau în 2008 o pondere importantă în totalul 

numărului de firme locale, dar a căror era și mai mare în 2018 sunt: Activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport, Alte activități de servicii, Activități profesionale, 

științifice și tehnice, Agricultură, silvicultură și pescuit, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor, Construcții, Industria prelucrătoareInformații și 

comunicații și Transport și depozitare. În anumite sectoare (Activități profesionale, științifice și 

tehnice, Activități de servicii administrative și activități de servicii suport, Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, Alte activități de servicii etc.) creșterea 

numărului firmelor cu 0 angajați se suprapune cu scăderea numărului firmelor cu 0 angajați, astfel 

că o posibilă explicație a creșterii numărului de firme cu 0 angajați din aceste sectoare să aibă loc 

prin faptul că o parte din firmele cu 1 angajat, nu mai au angajați. În cazul firmelor cu 1 angajat, în 

majoritatea sectoarelor erau mai puține firme de acest tip în 2018, decât în 2008, excepție find 

sectoarele Agricultură, silvicultură și pescuit, Construcții, Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, Informații și comunicații, Sănătate și asistență 

socială și Tranzacții imobiliare. Și în cazul categoriei 2 - 9 angajați, în majoritatea sectoarelor a 

scăzut numărul acestui tip de firmă, excepție fiind majoritatea Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor și Transport și depozitare. Numărul întreprinderilor 

mici (10 – 49 de angajați) era mai mare în 2018, decât în 2008 în sectoarele Activități profesionale, 

științifice și tehnice, Agricultură, silvicultură și pescuit, Hoteluri și restaurante, Industria 

prelucrătoare, Sănătate și Asistență socială și Transport și depozitare. Cu excepția sectorului 

Agricultură,  silvicultură și pescuit, cauza acestei evoluții pare să fie dezvoltarea întreprinderilor și 

trecerea lor din  categoria microîntreprinderi (1 – 9 angajați) în întreprinderi mici, acesta fiind un 

semn de creștere a competitivității companiilor din respectivele sectoare. Per ansamblu însă, 

numărul întreprinderilor mijlocii era mai mic în 2018 decât în 2008 cu 3,5%. În categoria 

întreprinderilor mojlocii (50 – 249 de angajați), în câteva sectoare se înregistra în 2018 un număr 

mai mare de unități decât în 2008, și anume: Activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport, Construcții și Industria prelucrătoare. În sectoarele Agricultură,  silvicultură și 

pescuit, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor și 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare în 2008 exista cîte 
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o unitate economică din categoria întreprinderilor mijlocii, pentru ca în 2018 să nu mai existe astfel 

de unități în aceste sectoare. Față de 2008, în 2018 o întreprindere din sectorul Agricultură,  

silvicultură și pescuit și una din sectorul Industriei prelucrătoare nu mai sunt în categoria 

întreprinderilor mari (peste 249 de angajați). 

În ceea ce privește numărul de angajați pe categorii de  întreprinderi, cea mai mare 

pondere a acestora sunt angajați ai întreprinderilor mari (peste 249 de angajați), în 2018, această 

categorie de întreprinderi având angajați 64,1% din numărul total de angajați ai întreprinderilor 

active, cele două companii ai cărora acești sunt angajați fiind BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. și 

I.A.M.U. SA. 

În cadru întreprinderilor mici (9 – 49 de angajați) și mijlocii (50 – 249 de angajați), în 

2018 erau angajați 26% dintre angajații întreprinderilor active, în cazul ambelor categorii, procentul 

fiind în scădere față de 2008. Din categoria întreprinderilor mici, sectoarele în cazul cărora în 2018 

numărul de angajați era mai mare decât în 2008 sunt: Activități de servicii administrative și 

activități de servicii suport, Activități profesionale, științifice și tehnice, Agricultură,  silvicultură și 

pescuit, Hoteluri și restaurante, Sănătate și asistență socială, Transport și depozitare. În categoria 

întreprinderilor mijlocii se constată un număr mai mare de angajați în 2018 față de 2008 în 

sectoarele: Activități de servicii administrative și activități de servicii suport, Comerț cu ridicata și 

cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor și Construcții. Situația relevă creșterea 

gradului de concentrare și specializare din aceste sectoare.  
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Tabel 9: Structura numărului de angajați pe categorii de întreprinderi în 2008 și 2018 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport

20.0% 2.6% -86.8% 80.0% 2.6% -96.7% 0.0% 27.6% 27.6% 0.0% 67.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice
22.0% 9.0% -59.2% 53.7% 34.3% -36.0% 24.4% 56.7% 132.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit
0.3% 2.2% 762.2% 4.9% 15.6% 217.7% 7.5% 82.2% 1000.1% 16.5% 0.0% -100.0% 70.9% 0.0% -100.0%

Alte activităţi de servicii 30.0% 28.6% -4.8% 70.0% 71.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntui; repararea 

autovehiculelor şi 
7.2% 7.9% 10.0% 38.8% 50.0% 29.0% 43.3% 31.0% -28.6% 10.7% 11.1% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0%

Construcţii 2.9% 4.2% 44.0% 43.0% 30.9% -28.1% 54.1% 30.9% -42.9% 0.0% 34.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare

0.0% 25.0% 100.0% 5.1% 75.0% 1381.3% 21.5% 0.0% -100.0% 73.4% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Hoteluri şi restaurante 9.4% 2.9% -69.7% 90.6% 40.0% -55.8% 0.0% 57.1% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Industria extractivă 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Industria prelucrătoare 0.4% 0.2% -57.8% 3.8% 0.8% -78.0% 7.5% 5.3% -29.2% 26.0% 14.4% -44.5% 62.4% 79.3% 27.1%

Informaţii şi comunicaţii 9.5% 100.0% 950.0% 90.5% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Intermedieri financiare şi 

asigurări
50.0% 100.0% 100.0% 50.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Învăţământ 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Producţia şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sănătate şi asistenţă socială 0.0% 12.5% 100.0% 100.0% 37.5% -62.5% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Transport şl depozitare 16.9% 7.5% -55.8% 83.1% 55.8% -32.8% 0.0% 36.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Tranzacţii imobiliare 20.0% 50.0% 150.0% 80.0% 50.0% -37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 2.2% 1.5% -34.9% 15.0% 8.4% -43.9% 16.4% 11.2% -32.0% 20.7% 14.9% -28.2% 45.6% 64.1% 40.4%

Firme cu 50 - 249 de angajați
Firme cu mai mult de 249 de 

angajați

Pondere
Creștere/

descrește

re 2018 în 

raport cu 

2008

Pondere
Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere
Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere
Creștere/

descreșter

e 2018 în 

raport cu 

2008

Pondere
Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Firme cu 1 angajat

Sectoare ale economiei

Firme cu 2 - 9  angajați Firme cu 10 - 49 angajați
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În cazul întreprinderilor cu 1 angajat se constată valori mai mari în 2018 decât în 2008 în sectoarele 

Agricultură, silvicultură și pescuit (exponențial mai mari), Construcții, Distribuţia apei; 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, Sănătate și asistență socială, 

Tranzacții imobiliare. Toți angajații din sectoarele Informații și comunicații, Intermedieri 

financiare și asigurări erau în 2008 angajați ai unor întreprinderi cu 1 angajat. În cazul categoriei 2 

– 9 angajați, în 2018 se înregistra un un număr mai mare de angajați în sectoarele: Agricultură, 

silvicultură și pescuit, Alte activități de servicii, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor și Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activități 

de decontaminare. Angajații din sectorul Învățământ erau atât în 2008, cât și în 2018 angajați ai 

unor ăntreprinderi din categoria 2 – 9 angajați. 

Ponderea cea mai mare a cifrei de afaceri (în termeni reali) de la nivel local o aveau întreprinderile 

mari, respectiv 81,5% din cifra de afaceri totală, aceasta datorându-se aportului celor două 

companii mari BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. și I.A.M.U. SA. Mai mult, față de 2008, cifra de 

afaceri a acestei categorii de întreprinderi era în 2018 cu 91,7% mai mare. 
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Tabel 10: Structura cifrei de afaceri pe categorii de întreprinderi în 2008 și 2018 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018 2008 2018

Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de 

servicii suport

4.0% 0.9% -76.3% 2.9% 6.0% 104.4% 93.1% 12.1% -87.0% 0.0% 20.8% 100.0% 0.0% 60.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice
1.3% 7.4% 453.5% 4.5% 4.2% -6.7% 35.1% 7.4% -78.9% 59.0% 80.9% 37.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit
0.0% 37.5% 100.0% 1.7% 0.2% -86.6% 17.2% 10.9% -36.6% 7.6% 51.4% 580.4% 10.2% 0.0% -100.0% 63.4% 0.0% -100.0%

Alte activităţi de servicii 4.0% 34.1% 754.2% 59.4% 23.0% -61.3% 36.6% 42.9% 17.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntui; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor

1.5% 1.9% 24.7% 5.3% 3.3% -38.4% 21.8% 27.3% 25.0% 67.7% 45.0% -33.5% 3.7% 22.6% 506.4% 0.0% 0.0% 0.0%

Construcţii 3.3% 2.2% -31.2% 3.4% 7.0% 103.5% 29.2% 22.8% -21.9% 64.1% 20.0% -68.9% 0.0% 48.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.4% 100.0% 55.0% 83.6% 51.9% 12.2% 0.0% -100.0% 32.8% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Hoteluri şi restaurante 29.3% 0.0% -100.0% 8.1% 1.7% -79.0% 62.6% 48.7% -22.2% 0.0% 49.6% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Industria extractivă 0.5% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 99.5% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Industria prelucrătoare 1.1% 0.0% -99.4% 0.4% 0.0% -88.8% 2.8% 0.2% -93.3% 8.9% 1.5% -82.9% 13.0% 4.6% -64.3% 73.8% 93.6% 26.8%

Informaţii şi comunicaţii 35.4% 77.5% 119.1% 8.3% 22.5% 171.8% 56.3% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Intermedieri financiare şi 

asigurări
0.0% 54.8% 100.0% 40.3% 45.2% 12.3% 59.7% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Învăţământ 0.0% 7.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 92.5% -7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Producţia şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sănătate şi asistenţă socială 3.0% 0.9% -70.7% 0.0% 15.1% 100.0% 97.0% 19.4% -80.0% 0.0% 64.6% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Transport şl depozitare 7.5% 0.7% -90.5% 17.8% 3.7% -79.3% 74.7% 73.4% -1.8% 0.0% 22.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Tranzacţii imobiliare 0.0% 0.0% 0.0% 31.4% 38.9% 24.1% 68.6% 61.1% -11.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 1.6% 0.5% -71.4% 2.5% 0.5% -78.2% 13.4% 4.0% -69.8% 31.1% 6.7% -78.5% 8.9% 6.8% -23.6% 42.5% 81.5% 91.7%

Firme cu 50 - 249 de angajați
Firme cu mai mult de 249 de 

angajați

Pondere Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere Creștere/de

screștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere Creștere/d

escreștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Pondere Creștere/de

screștere 

2018 în 

raport cu 

2008

Sectoare ale economiei

Firme cu 0 angajați Firme cu 1 angajat Firme cu 2 - 9  angajați Firme cu 10 - 49 angajați
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Per ansamblu, în termeni reali, cifra de afaceri a tuturor celorlalte categorii de întreprinderi 

era mai mică în 2018 decât în 2008. 

În cazul întreprinderilor cu 0 angajați, cifra de afaceri era mai mare în 2018 decât în 2008 

în Activități profesionale, științifice și tehnice, Agricultură, silvicultură și pescuit, Alte activități de 

servicii, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, 

Informații și comunicații, Intermedieri financiare și asigurări și Învățământ. Firmele cu 1 angajat 

care aveau în 2018 o cifră de afaceri mai mare decât în 2008 sunt cele din sectoarele: Activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport, Construcții, Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activități de decontaminare, Informații și comunicații, Intermedieri 

financiare și asigurări, Sănătate și asistență socială și Tranzacții impbiliare. În cazul 

întreprinderilor cu 2- 9 angajați, cifra de afaceri era mai mare în 2018 decât în 2008 în sectoarele: 

Alte activități de servicii, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor și Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activități de decontaminare. 

Cifra de afaceri a întreprinderilor mici (între 10 și 49 de angajați), era mai mare în Activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport, Activități profesionale, științifice și tehnice, 

Agricultură, silvcultură și pescuit, Sănătate și asistență socială și Transport și depozitare. În cazul 

întreprinderilor mijlocii, cifra de afaceri era mai mare în 2018 decât în 2008 în cazul acelor 

sectoare în care și numărul de angajați era mai mare și anume: Activități de servicii administrative 

și activități de servicii suport, Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor și Construcții. 

Așadar, această parte a analizei focusată pe structura economiei locale în 2008 și 2018 în 

funcție de categoria întreprinderilor reliefează cateva fenomene importante: 

 Concentrarea activității economice (angajați și cifră de afaceri) în cadrul unui număr tot 

mai mic de (2) întreprinderi din sectorul Industriei prelucrătoare. 

 Creșterea numărului întreprinderilor mijlocii în sectoarele Activități profesionale, 

științifice și tehnice, Agricultură, silvicultură și pescuit, Hoteluri și restaurante, Industria 

prelucrătoare, Sănătate și Asistență socială și Transport și depozitare, Agricultură,  

silvicultură și pescuit. 
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 Creșterea numărului de angajați și a cifrei de afaceri a întreprinderilor mijlocii din 

sectoarele Activități de servicii administrative și activități de servicii suport, Comerț cu 

ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor și Construcții. 

 Creșterea ponderii întreprinderilor cu 0 angajați în totalul întrprinderilor locale, în timp ce 

ponderea tuturor celorlalte categorii de întreprinderi a scăzut. 

 

Analiza evoluției bugetului local 

Veniturile 

Întermeni reali (actualizate cu indicele prețurilor de consum, an de bază 2008), veniturile 

bugetare ale municipiului Bjaj au avut o evoluție oscilantă în perioada 2008 – 2018, evoluție 

determinată atât de flutuațiile economice – se poate observa scăderea continuă a veniturilor 

începând din 2010, până în 2012, scădere declanșată de cirza financiar-economică, de 

evenimentele politice – anul 2016, an electoral – și de schimbările legislative - transferul 

cheltuielilor cu salariile personalului din învățământ și implicit și a veniturilor de la nivel local, la 

nivel central, precum și reducerea cotei de impozitare de la 16%, la 10% în 2018. Ceea ce este 

interesant în cazul muicipiului Blaj este că deși în majoritatea UAT-urilor din România, scăderea 

veniturilor bugetare s-a înregistrat încă din 2009, trendul continuând până în 2013, în cazul 

acestuia, în primul an de criză la nivel național, veniturile bugetare nu scad. Scăderea se realizează 

doar în 2010, iar ca excepție față de majoritatea UAT-urilor, trendul de scădere se oprește mai 

repede (2012, față de 2013). Din acest punt de vedere, se poate afirma că municipiul Blaj/bugetul 

local a avut un nivel de reziliență mai ridicat la criza financiar-economică decât majoritatea UAT-

urilor din România. 

În medie, cea mai mare pondere în totalul veniturilor bugetare o au veniturile proprii 

(50,9%). Din totalul veniturilor proprii, 49,16% reprezintă alte venituri proprii, iar 43,87% 

reprezintă veniturile provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit. Categoria Alte venituri 

proprii include: impozite și taxe pe proprietate (clădiri, terenuri etc), impozite și taxe generale pe 

bunuri și servicii (taxe hoteliere de ex.), taxe pe servicii specifice (de ex. impozit pe spectacole), 

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (taxe 

asupra mijloacelor de transport, taxe pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare etc.), 

venituri din prestări servicii și alte activități (de ex. taxe pe activități cadastrale și agricultură), 
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taxe administrative și eliberări permise (de ex. taxe extrajudiciare de timbru), amenzi, penalități și 

confiscări, valorificarea unor bunuri etc. Ca tendință generală în ultimii ani se poate observa 

scăderea sumelor alocate din defalcarea impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

și creșterea ponderii categoriei Alte venituri proprii (în special în ultimii 2 ani) și a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit. Așa se face că în ultimii 2 ani, veniturile proprii reprezintă peste 

65% din totalul veniturilor bugetare. 

După veniturile proprii, principala sursă de venit la bugetul local o reprezintă sumele 

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT, acestea 

reprezentând în medie 36,85% din totalul veniturilor bugetare ale municipiului. În ultimii 2 ani 

însă, veniturile din această sursă au scăzut foarte mult. 

Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au o pondere medie de 

5,79%, având o pondere mai importantă în totalul veniturilor locale în 2009, precum și în ultimii 2 

ani (2018 și 2019). 

Subvențiile au o pondere scăzută în veniturile bugetului local (3,56% în medie), cele mai 

mari valori fiind înregistrate în 2008, 2009, 2018 și 2019. 
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Tabel 11: Structura veniturilor bugetare ale municipiului Blaj în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

TO TAL

% Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit - 

din 

venituri 

proprii

% Sume 

alocate din 

cotele  

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

pentru 

echilibrare

a bugetelor 

locale  - din 

venituri 

proprii

% alte  

venituri 

proprii

% 

VENITURI 

PRO PRII - 

din 

VENITURI 

TO TALE

2008 32306527 11907192 47.51% 13.89% 38.59% 36.86% 0.00% 49.33% 1.34% 2.32% 0.49% 9.26% 0.00% 0.00% 0.40%

2009 34434180 11537019 44.38% 7.56% 48.06% 33.50% 0.00% 47.65% 0.00% 10.08% 0.00% 8.40% 0.00% 0.00% 0.36%

2010 31548064 14151405 37.84% 9.22% 52.94% 44.86% 0.00% 39.44% 0.00% 4.19% 0.51% 2.86% 0.00% 0.00% 8.14%

2011 30202181 16509730 27.81% 6.66% 65.53% 54.66% 0.00% 31.30% 1.40% 3.16% 0.70% 5.51% 3.27% 0.00% 0.01%

2012 23180664 11223685 40.85% 9.24% 49.91% 48.42% 0.00% 44.28% 0.00% 6.15% 0.00% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00%

2013 24904113 12634728 42.30% 10.06% 47.64% 50.73% 0.00% 46.42% 0.00% 2.54% 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00%

2014 28546598 14799663 42.56% 7.67% 49.77% 51.84% 0.00% 44.40% 0.00% 2.26% 0.00% 0.26% 0.00% 0.00% 1.24%

2015 37106643 18139314 41.43% 7.68% 50.89% 48.88% 0.00% 39.34% 0.00% 8.24% 0.00% 0.20% 0.10% 0.00% 3.23%

2016 36166222 17722898 50.69% 6.26% 43.05% 49.00% 0.00% 43.93% 0.00% 1.84% 0.00% 0.39% 0.60% 0.00% 4.23%

2017 44766101 24776796 48.66% 4.06% 47.28% 55.35% 0.00% 40.41% 0.00% 1.23% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 2.82%

2018 29608262 21131933 47.81% 1.42% 50.78% 71.37% 0.00% 11.34% 0.00% 8.88% 0.00% 7.35% 0.00% 0.15% 0.90%

2019 36108675 23582587 54.55% 0.00% 45.45% 65.31% 0.00% 4.37% 2.60% 18.64% 0.00% 6.84% 0.00% 1.80% 0.45%

Medie 

perioadă
32406519 16509746 43.87% 6.98% 49.16% 50.90% 0.00% 36.85% 0.44% 5.79% 0.14% 3.56% 0.33% 0.16% 1.81%

Structură 

venituri/an

% Alte 

venituri - 

din 

VENITURI 

TO TALE

% Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

finanţarea 

cheltuielilor 

descentraliza

te la nivelul 

judeţelor - 

din 

VENITURI 

TO TALE

% Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

finanţarea 

cheltuielilor 

descentraliza

te la nivelul 

comunelor, 

oraşelor, 

municipiilor,  

sectoarelor şi 

municipiului 

Bucureşti  -

din VENITURI 

TO TALE

% Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

drumuri - 

din 

VENITURI 

TO TALE

% Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

echilibrare

a bugetelor 

locale  - din 

VENITURI 

TO TALE

% Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

finanţarea 

Programul

ui de 

dezvoltare 

a 

infrastruct

urii şi  a 

bazelor 

sportive 

din spaţiul 

rural - din 

VENITURI 

TO TALE

% 

Subvenţii 

- din 

VENITURI 

TO TALE

% Sume 

primite de 

la UE/alti 

donatori in 

contul 

platilor 

efectuate 

si 

prefinanta

ri - din 

VENITURI 

TO TALE

% Sume 

primite de 

la UE/alţi 

donatori în 

contul 

plăţilor 

efectuate 

şi 

prefinanţă

rii 

aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020 - 

din 

VENITURI 

TO TALE

VENITURI 

TO TALE

VENITURI PRO PRII
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O imagine mai clară asupra evoluției veniturilor bugetare locale în perioada 2008 – 2019 

este redată de tabelul de mai jos. La nivel general, în termeni reali, veniturile bugetare totale erau 

cu 11,8% mai mari în 2019 decât în 2008, deși în 2018, pe fondul transferulului cheltuielilor cu 

salariile personalului din învățământ și implicit și a veniturilor de la nivel local, la nivel central, au 

suferit o scădere de o treime față de 2017. În același an a fost redusă și cota de impozitare a 

venitului de la 16, la 10%, iar efectul a fost scăderea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu 

16,2%. Cu toate acestea, veniturile proprii au scăzut cu doar 14,7% în 2018, pentru ca în 2019 să 

crească din nou cu 11,6%, astfel că ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor bugetare 

atinge cele mai ridicate cote (71,3% și 65,1%), indicând astfel creșterea însemnată a gradului de 

autofinanțare (față de valori de 33,5% în 2009). Acesta este un semn al creșterii capacității 

economiei locale de a se autofinanța, iar principalele motive pot fi creșterea gradului de 

competitivitate al economiei locale și creșterea bazei de impozitare. 

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în cazul sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT (-81,4%), aceasta fiind, așa cum am văzut anterior, 

principala sursă de venit înafara veniturilor proprii. Mai mult, scăderea a continuat și în 2019 cu 

încă 53% față de anul anterior.  
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Tabel 12: Evolutia veniturilor bugetare ale municipiului Blaj în perioada 2008 – 2019 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

TOTAL

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit

Sume 

alocate din 

cotele 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

pentru 

echilibrare

a bugetelor 

locale

2008 32306527 11907192 5657661 1654000 15937774 432360 750000 157000 2991533 130668

2009 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
6.6% -3.1% -9.5% -47.3% 3.0% -100.0% 362.8% -100.0% -3.3% -4.4%

2010  - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-8.4% 22.7% 4.6% 49.5% -24.2% 0.0% -61.9% 100.0% -68.8% 1956.0%

2011 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-4.3% 16.7% -14.3% -15.7% -24.0% -100.0% -27.9% 31.3% 84.3% 100.0% -99.9%

2012 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-23.2% -32.0% -0.1% -5.7% 8.6% -100.0% 49.5% -100.0% -84.0% -100.0% -100.0%

2013 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
7.4% 12.6% 16.6% 22.6% 12.6% -55.7% -71.0%

2014 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
14.6% 17.1% 17.9% -10.7% 9.6% 2.2% -4.6% 100.0%

2015 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
30.0% 22.6% 19.3% 22.7% 15.2% 374.0% 2.9% 100.0% 238.9%

2016 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-2.5% -2.3% 19.5% -20.4% 8.8% -78.2% 85.5% 492.0% 27.9%

2017 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
23.8% 39.8% 34.2% -9.3% 13.9% -17.5% -36.8% -100.0% -17.6%

2018 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-33.9% -14.7% -16.2% -70.2% -81.4% 378.6% 2348.3% 100.0% -78.9%

2019 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
22.0% 11.6% 27.3% -100.0% -53.0% 100.0% 156.1% 13.4% 1325.5% -39.6%

Modificare % 2019 în 

raport cu 2008
11.8% 98.1% 127.4% -100.0% -90.1% 116.8% 797.5% -100.0% -17.5% 100.0% 23.0%

Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

finanţarea 

cheltuielilor 

descentraliza

te la nivelul 

comunelor, 

oraşelor, 

municipiilor,  

sectoarelor şi 

municipiului 

Bucureşti

Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

drumuri

Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

echilibrare

a bugetelor 

locale

Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

finanţarea 

Programului 

de 

dezvoltare a 

infrastructur

ii şi a 

bazelor 

sportive din 

spaţiul rural

Subvenţii

Sume 

primite de 

la UE/alti 

donatori in 

contul 

platilor 

efectuate si 

prefinantari

Sume 

primite de 

la UE/alţi 

donatori în 

contul 

plăţilor 

efectuate şi 

prefinanţăr

ii aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020

Alte 

venituri

din care:

VENITURI 

TOTALE

VENITURI PROPRII

Structură venituri
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Pe de altă parte, în 2018 s-au înregistrat creșteri semnificative ale sumelor defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și ale subvențiilor. De asemenea, în 2018 și 2019 

se constată o creștere semnificativă a sumelor primite de la UE/alți donatori în contul plăților 

efectuate și prefinanțări, ceea ce înseamnă ca la nivel local au fost atrase surse extrabugetare 

nerambursabile pentru finanțarea unor proiecte. 

 

Cheltuielile 

Clasificația economică (pe domenii/pe titluri de cheltuieli) 

Ca și în majorității UAT-urilor din România, cea mai mare parte a cheltuielilor bugetare 

locale sunt cheltuielile de personal. În perioada 2008 – 2019, acestea au reprezentat în medie 

40,01% din totalitatea cheltuielilor bugetare locale ale municipiului Blaj. Se poate observa însă 

scăderea foarte mare a acestei categorii de cheltuieli în anul 2018, ajungând să reprezinte sub 19% 

din totalul cheltuielilor în ultimii 2 ani. Această schimbare apare pe fondul reducerii cheltuielilor de 

personal, ca urmare a transferului cheltuielilor cu salariile personalului din învățământ și implicit și 

a veniturilor de la nivel local, la nivel central. 

A doua mare categorie de cheltuieli, după cele de personal, o reprezintă cele pentru bunuri 

și servicii (16,58% media perioadei), urmată de cheltuielile de capital (15,91% în medie) și 

transferuri între unități ale administrației publice (13% media perioadei). Aceste trei categorii de 

cheltuieli au cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor locale începând din 2018, pe fondul 

scăderii ponderii cheltuielilor de personal. 
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Tabel 13: Structura cheltuielilor bugetare, pe titluri de cheltuieli, ale municipiului Blaj în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

% 

Cheltuieli 

de 

personal

% Bunuri 

şi servicii

% 

Dobânzi

% 

Subvenţii

% 

Transferuri 

între unităţi 

ale 

administraţi

ei publice

% Alte

transferuri

% Proiecte 

cu 

finanţare 

din fonduri 

externe 

neramburs

abile

% 

Asistenţă

socială

% Proiecte 

cu 

finanţare 

din fonduri 

externe 

neramburs

abile 

aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020

% Alte 

cheltuieli

% 

Cheltuieli 

de capital

% 

Operatiuni 

financiare

% Plăţi  

efectuate 

în anii 

precedenţi 

şi 

recuperate 

în anul 

curent

2008 32295677 50.79% 12.07% 0.45% 0.00% 11.57% 0.67% 0.00% 7.72% 0.00% 1.60% 15.13% 0.00% 0.00%

2009 34387472 47.62% 12.53% 0.21% 0.00% 11.88% 0.23% 0.00% 6.13% 0.00% 0.70% 19.17% 1.52% 0.00%

2010 30478254 40.96% 13.57% 1.17% 0.00% 14.25% 0.47% 5.33% 6.46% 0.00% 2.24% 14.90% 0.89% -0.25%

2011 30530236 33.50% 15.55% 3.19% 0.00% 9.86% 0.99% 9.89% 1.85% 0.00% 9.00% 16.18% 0.00% -0.01%

2012 23903577 42.58% 18.44% 3.80% 0.00% 8.88% 0.30% 0.00% 2.18% 0.00% 4.08% 19.75% 0.00% 0.00%

2013 24775405 45.40% 15.85% 3.61% 0.00% 10.33% 0.02% 0.00% 2.04% 0.00% 3.88% 13.46% 5.43% -0.02%

2014 28498554 45.86% 16.53% 1.73% 0.00% 7.73% 0.01% 0.11% 2.08% 0.00% 6.95% 14.32% 4.68% 0.00%

2015 35626462 43.85% 17.16% 1.31% 0.00% 7.78% 0.01% 0.94% 2.21% 0.00% 9.58% 13.49% 3.76% -0.10%

2016 37674475 45.79% 14.64% 0.90% 0.00% 7.69% 0.01% 0.00% 3.44% 0.00% 9.79% 14.13% 3.61% 0.00%

2017 43000110 47.48% 15.95% 0.98% 0.00% 14.97% 0.15% 0.00% 3.21% 0.00% 1.23% 13.04% 3.12% -0.13%

2018 29320003 18.63% 24.45% 1.49% 0.00% 21.95% 0.03% 0.00% 5.12% 0.50% 2.71% 21.06% 4.38% -0.31%

2019 36849684 17.69% 22.24% 1.44% 0.03% 29.18% 0.18% 0.00% 4.30% 2.96% 2.37% 16.24% 5.57% -2.21%

Medie perioadă 32278326 40.01% 16.58% 1.69% 0.00% 13.00% 0.26% 1.36% 3.90% 0.29% 4.51% 15.91% 2.75% -0.25%

d i n   c a r e:  pe titluri de cheltuieli

CHELTUIE

LI 

TOTALE

Structură 

cheltuieli/an
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Dacă ne raportăm la venituri, se poate observa că veniturile proprii acoperă cheltuielile de 

personal și, în medie, aproximativ 10% din celelalte categorii de cheltuieli în perioada 2008 – 

2017. Din 2018 însă, veniturile proprii acoperă practic principalele trei categorii de cheltuieli din 

buget: cheltuielile pentru bunuri și servicii, transferurile între unități ale administrației publice și 

cheltuielile de capital. Aceasta înseamnă o creștere a capacității de autofinanțare și nivelului de 

autonmie financiară locală. 

Ca și în cazul veniturilor, evoluția cheltuielilor a fost una oscilantă, sincronizată cu 

evoluția veniturilor. În primul an al crizei financiar-economice declanșate la sfârșitul anului 2008, 

ca o excepție față de majoritatea UAT-urilor din România, cheltuielile au crescut, pentru a scădea 

în 2010, a crește foarte puțin în 2011, scăzând din nou în 2012 (de această dată o scădere mai 

însemnată), și crescând apoi continuu până în 2017, inclusiv. 

Cea mai mare scădere în 2010 au avut-o cheltuielile de capital, urmate de cele de personal 

(care aveau și cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor) și cheltuielile cu asistența socială. În 

2011, cheltuielile de personal au continuat să scadă (-18,1%), dar cea mai mare scădere au avut-o 

cheltuielile cu asistența socială (-71,4%) și trasnsferurile între unități ale administrației publice (-

30,6%), categoria Alte cheltuieli, înregistrând însă o creștere de 302,8%. 
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Tabel 14: Evoluția cheltuielilor bugetare, pe titluri de cheltuieli, ale municipiului Blaj în perioada 2008 – 2019 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

Cheltuieli 

de personal

Bunuri şi 

servicii
Dobânzi Subvenţii

Transferur

i între 

unităţi ale 

administra

ţiei publice

Alte

transferuri

Proiecte cu 

finanţare 

din fonduri 

externe 

neramburs

abile

Asistenţă

socială

Proiecte cu 

finanţare din 

fonduri 

externe 

nerambursab

ile aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020

Alte 

cheltuieli

Cheltuieli 

de capital

Operatiuni 

financiare

2008 32295677 16402529 3899321 145200 3736729 215500 2493216 518012 4885170

2009 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
6.5% -0.2% 10.5% -49.2% 9.3% -63.4% -15.5% -53.3% 34.9% 100.0%

2010  - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-11.4% -23.8% -4.0% 384.4% 6.3% 80.7% 100.0% -6.5% 181.8% -31.1% -47.9%

2011 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
0.2% -18.1% 14.7% 172.8% -30.6% 113.3% 85.9% -71.4% 302.8% 8.7% -100.0%

2012 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-21.7% -0.5% -7.1% -6.8% -29.5% -76.2% -100.0% -7.6% -64.5% -4.4%

2013 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
3.6% 10.5% -10.9% -1.4% 20.6% -94.6% -3.2% -1.2% -29.4% 100.0%

2014 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
15.0% 16.2% 20.0% -44.9% -13.9% -1.1% 100.0% 17.2% 105.9% 22.4% -1.0%

2015 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
25.0% 19.6% 29.7% -5.1% 25.8% 0.6% 942.0% 32.9% 72.2% 17.8% 0.6%

2016 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
5.7% 10.4% -9.7% -27.9% 4.5% 21.9% -100.0% 64.9% 8.1% 10.7% 1.6%

2017 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
14.1% 18.3% 24.3% 24.9% 122.3% 1251.8% 6.6% -85.7% 5.4% -1.3%

2018 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-31.8% -73.2% 4.5% 3.9% 0.0% -88.4% 8.6% 100.0% 50.6% 10.1% -4.4%

2019 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
25.7% 19.3% 14.4% 21.3% 100.0% 67.1% 809.2% 5.6% 639.8% 10.0% -3.1% 59.8%

Modificare % 2019 în 

raport cu 2008
14.1% -60.3% 110.2% 265.8% 100.0% 187.8% -68.4% -36.4% 100.0% 68.5% 22.5% 100.0%

CHELTUIELI 

TOTALE

d i n   c a r e:  pe titluri de cheltuieli

Structură venituri
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La nivel general, în 2019, cheltuielile totale erau mai mari cu 14,1% decât în 2008, în timp 

ce, așa cum am văut, veniturile totale erau mai mari cu 11,8%. Dintre toate categoriile de cheltuieli, 

cele de personal erau cu 60,3% mai mici. De asemenea, erau mai mici în 2019 decât în 2008 

cheltuielile asistență socială (-36,4%) și alte transferuri (-68,4%). Pe de altă parte, cheltuielile cu 

bunuri și servicii erau cu 110,2% mai mari, cele cu dobânzile cu 265% mai mari, cele cu transferuri 

între unități ale administrației publice cu 187,8% mai mari, alte cheltuieli cu 68,5% mai mari, 

cheltuielile de capital cu 22,5% mai mari și operațiunile financiare 100%.  

Datorită ponderii însemnate în totalul cheltuielilor, dar și impactului pozitiv pe care ar 

trebui să îl aibă pe termen mediu și lung asupra calității vieții locuitorilor și asupra mediului de 

afaceri, atrage atenția creșterea cheltuielilor de capital. Deși au scăzut puțin față de 2018, în 2019 

acestea erau cu 22,5% mai mari (în termeni reali) decât în 2008. 

Clasificația funcțională (pe părți și capitole) 

Clasificarea cheltuielilor bugetare pe părți și capitole oferă încă o perspectivă asupra 

stucturii și evoluției cheltuielilor bugetare. Valorile sunt în termeni reali (actualizate cu IPC, an de 

bază 2008). 

Până în 2017, cheltuielile cu învățământul reprezintă cea mai mare parte din totalul 

cheltuielilor (între 37% și 51,25%). Pe toată perioada analizată, cheltuielile cu învățământul 

reprezintă în medie 38,60%, însă se poate observa că în 2018 acestea scad, ajungând la o pondere 

de 10,90% din total ca urmare a reducerii cheltuielilor de personal, respectiv a transferului 

cheltuielilor cu salariile personalului din învățământ și implicit și a veniturilor de la nivel local, la 

nivel central. 

Per ansamblu, cele mai importante cheltuieli ca pondere în totalul cheltuielilor, după cele 

cu învățământul sunt cheltuielile pentru transport (21,40% media perioadei), cheltuielile pentru 

cultură, recreere și religie (13,32% media perioadei), cheltuielile cu servicii publice generale 

(13,31% media perioadei) și cheltuielile pentru asigurări și asistență socială (6,86% media 

perioadei). Ponderea tuturor acestor categorii de cheltuieli crește în totalul cheltuielilor începând 

din 2018 ca urmare a schimbărilor legislative privind plata salariilor cadrelor didactice. 
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Tabel 1: Structura cheltuielilor bugetare, pe părți și capitole de cheltuieli, ale municipiului Blaj în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

% Servicii

publice

generale

% Apărare, 

ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională

% 

Învăţământ

% 

Sănătate

% Cultură, 

recreere şi 

religie

% 

Asigurări 

şi asistenţă 

socială

% 

Locuinte, 

servicii şi 

dezvoltare 

publică

% 

Protectia 

mediului

% 

Combustib

ili şi 

energie

% 

Transportu

ri

% Alte 

cheltuieli

2008 32295677 9.88% 0.97% 51.25% 0.15% 3.45% 10.39% 3.30% 0.00% 0.00% 20.61% 0.00%

2009 34387472.3 8.69% 0.75% 50.12% 0.26% 5.21% 8.42% 2.81% 0.00% 0.00% 23.74% 0.00%

2010 30478253.88 9.29% 0.63% 37.21% 1.32% 12.96% 8.92% 5.33% 0.00% 0.00% 24.34% 0.00%

2011 30530236.29 15.39% 0.47% 34.02% 0.67% 11.98% 3.90% 2.75% 0.99% 0.00% 29.83% 0.00%

2012 23903576.68 14.97% 0.58% 47.23% 0.53% 12.92% 4.50% 2.44% 1.16% 0.00% 15.69% 0.00%

2013 24775405.21 13.08% 0.84% 46.87% 0.97% 12.30% 4.37% 2.66% 1.33% 0.00% 17.58% 0.00%

2014 28498554 12.34% 0.63% 46.64% 1.11% 11.41% 4.60% 3.78% 1.09% 0.00% 18.41% 0.00%

2015 35626462.13 11.49% 0.77% 42.97% 1.12% 14.82% 4.73% 2.38% 3.26% 0.00% 18.45% 0.00%

2016 37674474.79 9.60% 1.09% 44.55% 1.16% 17.44% 6.07% 2.01% 1.45% 0.00% 16.63% 0.00%

2017 43000109.68 11.52% 1.38% 42.76% 2.57% 18.60% 6.36% 2.36% 1.60% 0.00% 12.85% 0.00%

2018 29320003 18.78% 2.43% 10.90% 1.21% 22.31% 10.36% 2.47% 2.27% 0.00% 29.26% 0.00%

2019 36849683.98 24.72% 2.08% 8.65% 4.78% 16.09% 9.69% 2.27% 2.35% 0.00% 29.37% 0.00%

Medie perioadă 32278325.75 13.31% 1.05% 38.60% 1.32% 13.29% 6.86% 2.88% 1.29% 0.00% 21.40% 0.00%

Structură 

cheltuieli/an

CHELTUIELI 

TOTALE

d i n   c a r e:  pe parti si capitole de cheltuieli
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Evoluția cheltuielilor bugetare structurate pe părți și capitole în perioada 2008 – 2019 este 

mai elcoventă prin prisma valorilor din tabelul de mai jos. Așadar, cheltuielile cu învățământul au 

scăzut în 2018 cu 82,6% față de 2017 din cazuza schimbării legislației privind plata acestora de la 

bugetul central. Cu o pondere redusă în totalul cheltuielilor, și cheltuielile cu sănătatea au scăzut 

semnificativ în 2018 (-67,9%). De asemenea, cheltuielile pentru cultură, recreere și religie au 

scăzut în 2018, aceste având însă o pondere însemnată în buget. Pe de altă parte însă, cu câteva 

excepții (cheltuielile pentru învățământ și cele pentru locuințe, servicii și dezvoltare), majoritatea 

capitolelor de cheltuieli erau mai mari în 2019 decât în 2008. Dintre acestea, se remarcă cele cu o 

pondere însemnată în totalul cheltuielilor bugetare și anume: cheltuielile pentru cultură, recreere și 

religie (+431,5%), cheltuieli cu servicii publice generale (+185,5%), cheltuielile pentru transporturi 

(+62,6%) și cheltuielile pentru asigurări și asistență socială (+6,4%). Celelalte categorii de 

cheltuieli care au înregistrat creșteri mari, nu au ponderi însemnate ăn totalul cheltuielilor. Se 

remarcă însă introducerea începând din 2011 a unui capitol nou de cheltuieli, și anume cele pentru 

protecția mediului care au avut o evoluție oscilantă, depășind însă peste 2% ca pondere din totalul 

cheltuielilor în unii dintre ani (chiar 3% în 2014). 
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Tabel 2: Evoluția cheltuielilor bugetare, pe pe părți și capitole de cheltuieli, ale municipiului Blaj în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL

Servicii

publice

generale

Apărare, 

ordine 

publică şi 

siguranţă 

naţională

Învăţământ Sănătate

Cultură, 

recreere şi 

religie

Asigurări şi 

asistenţă 

socială

Locuinte, 

servicii şi 

dezvoltare 

publică

Protectia 

mediului
Transporturi

2008 32295677 3190540 312835 16550053 50000 1115618 3356001 1064316 6656314

2009 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
6.5% -6.3% -17.8% 4.1% 81.4% 60.7% -13.8% -9.4% 22.7%

2010  - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-11.4% -5.3% -25.1% -34.2% 342.5% 120.3% -6.1% 68.5% -9.1%

2011 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
0.2% 66.0% -25.5% -8.4% -49.1% -7.4% -56.2% -48.3% 100.0% 22.7%

2012 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-21.7% -23.9% -3.8% 8.7% -38.1% -15.6% -9.7% -30.6% -8.2% -58.8%

2013 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
3.6% -9.4% 50.0% 2.9% 91.0% -1.3% 0.7% 12.9% 18.9% 16.1%

2014 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
15.0% 8.5% -13.9% 14.5% 30.8% 6.7% 21.1% 63.4% -5.6% 20.5%

2015 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
25.0% 16.4% 54.4% 15.2% 26.2% 62.4% 28.6% -21.3% 275.1% 25.3%

2016 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
5.7% -11.7% 49.9% 9.6% 9.4% 24.4% 35.6% -10.5% -52.9% -4.7%

2017 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
14.1% 37.1% 43.8% 9.5% 153.4% 21.7% 19.7% 34.1% 25.7% -11.8%

2018 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
-31.8% 11.1% 20.3% -82.6% -67.9% -18.2% 11.0% -28.7% -3.3% 55.3%

2019 - Modificare % în 

raport cu anul anterior
25.7% 65.4% 7.5% -0.3% 397.9% -9.3% 17.6% 15.5% 29.9% 26.1%

Modificare % 2019 în 

raport cu 2008
14.1% 185.5% 145.3% -80.7% 3421.5% 431.5% 6.4% -21.3% 100.0% 62.6%

d i n   c a r e:  pe parti si capitole de cheltuieli

CHELTUIELI 

TOTALE
Structură venituri
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Un element interesant este evoluția diverselor capitole de cheltuieli în timpul crizei 

financiar-economice declanșate la sfârșitul anului 2008. Astfel, dacă în 2009 au scăzut doar 

cheltuielile pentru serviciile publice generale, cele pentru apărare, ordinea publică și siguranța 

națională, cele pentru asigurări și asistență socială și cele pentru locuire, servicii și dezvoltare 

publică, în 2010 au scăzut majoritatea capitolelor de cheltuieli, dar în special cele cu o pondere 

însemnată în totalul cheltuielilor, și anume: învățământ (-34,2%), transporturi (-9,1%) și servicii 

publice generale (-5,3%). Cheltuielile pentru asigurări și asistență socială au scăzut în fiecare an, 

începând din 2009, până în 2012, ajungând în acest an să fie cu 67,9% mai mici decât în 2009.  

Cheltuielile pentru transporturi au avut de asemenea o evoluție interesantă, înregistrând o 

contracție foarte mare în 2012 (-58,8%), reluându-și creșterea în anii următori, apoi scăzând din 

nou în 2016 și 2017, pentru a crește foarte mult în 2018 (+ 55,3% față de 2017) și în 2019 (+ 26,1% 

față de 2018). În același timp, cheltuielile pentru cultură, recreere și religie au scăzut în 2018 (-

18,2% față de 2017) și în 2019 (-9,3% față de 2018). 

 

Analiza comparativă a veniturilor și cheltuielilor bugetuli local a municipiului Blaj cu alte 

municipii cu profil asemănător 

Această parte a anlize încearcă să ofere o perspectivă comparativă asupra capacității 

financiare locale a municipiului Blaj față de alte municipii cu profil asemănător - pondere 

însemnată a sectotului industriei prelucrătoare în economia locală, municipiu care nu este reședință 

de județ -  din partea de centru și vest României: Sebeș, Turda, Dej, Câmpia-Turzii, Gherla, 

Orăștie, Reghin, Sighetu Marmației și Carei. Fiind raportate la populația cu domiciliul în 

municipiile comparate, valorile (în termeni reali / actualizate cu IPC, an de bază 2008) reprezintă 

diversele categorii de venituri și cheltuieli per capita/locuitor. Din cauza limitărilor privind spațiul 

alocat, analiza nu a fost efectuată pentru toți anii din perioada 2008 – 2019, ci doar pe anumiți ani, 

pentru a surprinde impactul crizei financiar economice (anii 2008, 2010 și 2012) și impactul 

modificărilor legislative din 2017. 

În ceea ce privește veniturile bugetare locale totale/locuitor, cu excepția anului 2012, 

municipiul Blaj se situează peste medie, respectiv între primele trei locuri în topul celor 10 

municipii analizate în fiecare dintre anii analizați (în 2017 este chiar pe primul loc). 

Uitându-ne însă la veniturile proprii/capita, se poate observa că dacă înainte de criza 

financiar-economică (2008) și pe durata acesteia (2010 – 2012), municipiul Blaj înregistrează 
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valori sub medie sau ușor peste, în ultimii trei ani înregistrează valori peste medie, fiind chiar 

fruntaș în 2017 și 2019. Acesta este un semn al creșterii gradului de autofinanțare al municipiului 

Blaj în comparație cu alte municipii, ținând cont și de ponderea de peste 55% a veniturilor proprii 

în totalul veniturilor bugetare în ultimii 3 ani. 

 

Tabel 3: Analiză comparativă a veniturilor bugetare/locuitor în Blaj și alte municipii 

Ani Municipii 
VENITURI 

TOTALE 

VENITURI PROPRII 

Sume 

defalcate din 

TVA pentru 

finanţarea 

cheltuielilor 

descentralizate 

la nivelul 

comunelor, 

oraşelor, 

municipiilor,  

sectoarelor şi 

municipiului 

Bucureşti 

Sume 

defalcate 

din TVA 

pentru 

echilibrarea 

bugetelor 

locale 

Subvenţii 

Sume 

primite de la 

UE/alţi 

donatori în 

contul 

plăţilor 

efectuate şi 

prefinanţării 

aferente 

cadrului 

financiar 

2014-2020 

  din care:   

TOTAL 

Cote 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

Sume 

alocate din 

cotele 

defalcate 

din 

impozitul 

pe venit 

pentru 

echilibrarea 

bugetelor 

locale 

2008 

BLAJ 1479.3 545.2 259.1 75.7 729.8 34.3 137.0 0.0 

SEBES 1417.9 722.5 369.5 5.2 549.5 12.5 133.0 0.0 

TURDA 1154.6 619.5 233.1 90.9 450.3 27.9 30.6 0.0 

DEJ 1348.9 670.2 351.9 61.3 559.8 62.3 53.6 0.0 

CÂMPIA-

TURZII 
1029.1 537.3 255.1 54.4 419.6 20.0 44.9 0.0 

GHERLA 1158.7 575.3 271.4 83.1 521.0 40.7 11.9 0.0 

ORĂȘTIE 1064.6 518.5 263.2 45.6 463.2 33.5 12.1 0.0 

REGHIN 2528.4 1866.2 1551.5 57.4 528.4 71.0 20.8 0.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 
1228.5 396.5 220.3 18.4 624.3 81.1 98.2 0.0 

CAREI 1338.5 521.8 256.7 9.4 683.9 95.5 34.7 0.0 

Medie 1374.8 697.3 403.2 50.1 553.0 47.9 57.7 0.0 

2010 BLAJ 1456.2 653.2 247.2 60.2 574.4 61.0 41.7 0.0 
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SEBES 1182.6 722.2 370.5 12.4 443.3 5.5 11.6 0.0 

TURDA 1176.4 640.2 205.4 161.2 378.9 51.6 92.1 0.0 

DEJ 1219.1 667.5 300.5 112.1 481.7 37.8 14.3 0.0 

CÂMPIA-

TURZII 
1009.3 591.9 190.9 144.7 338.8 62.3 12.3 0.0 

GHERLA 1141.4 560.9 218.4 156.2 458.6 90.4 14.1 0.0 

ORĂȘTIE 1039.1 525.8 269.3 32.6 417.3 37.4 19.6 0.0 

REGHIN 1073.0 552.5 247.6 42.9 460.4 25.0 24.1 0.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 
1081.2 457.3 207.0 16.6 553.3 21.6 33.0 0.0 

CAREI 1467.0 555.7 272.2 7.3 576.1 9.4 72.7 0.0 

Medie 1184.5 592.7 252.9 74.6 468.3 40.2 33.5 0.0 

2012 

BLAJ 1083.7 524.7 214.3 48.5 479.9 66.6 12.4 0.0 

SEBES 1145.8 763.1 396.6 3.3 376.9 3.7 1.7 0.0 

TURDA 1033.5 599.4 195.0 134.1 311.0 70.9 30.6 0.0 

DEJ 1166.7 592.2 282.1 62.4 416.3 39.7 54.6 0.0 

CÂMPIA-

TURZII 
873.4 524.7 140.8 126.4 287.7 60.1 0.8 0.0 

GHERLA 1020.9 544.5 223.2 107.0 393.0 79.5 0.5 0.0 

ORĂȘTIE 1129.9 585.1 302.0 11.9 339.9 7.9 62.4 0.0 

REGHIN 1009.6 543.3 247.8 13.5 431.8 27.0 6.5 0.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 
1001.1 463.5 223.6 2.4 466.6 35.9 21.3 0.0 

CAREI 1526.1 754.1 300.7 4.5 503.5 43.3 87.1 0.0 

Medie 1099.1 589.5 252.6 51.4 400.7 43.5 27.8 0.0 

2017 

BLAJ 2138.2 1183.5 575.9 48.0 864.1 26.2 4.2 0.0 

SEBES 1963.8 1228.8 721.0 17.6 686.7 9.5 0.3 0.5 

TURDA 1552.1 899.6 320.9 200.6 580.2 47.5 21.0 0.0 

DEJ 1680.9 910.3 507.6 66.0 730.0 26.9 6.3 2.0 
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CÂMPIA-

TURZII 
1403.9 761.7 215.0 265.4 553.6 82.4 2.3 0.0 

GHERLA 1561.2 785.2 340.7 183.4 711.1 58.3 5.7 0.0 

ORĂȘTIE 1641.1 998.1 524.9 25.9 613.6 18.5 1.8 0.0 

REGHIN 1586.6 813.9 397.2 18.2 760.1 9.0 2.9 0.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 
1569.5 679.0 379.4 8.0 810.8 6.8 45.8 17.5 

CAREI 1870.5 872.7 537.2 11.4 951.9 6.6 21.5 1.6 

Medie 1696.8 913.3 452.0 84.5 726.2 29.2 11.2 2.2 

2018 

BLAJ 1419.4 1013.0 484.3 14.4 161.0 126.0 104.4 2.2 

SEBES 1290.4 1126.1 655.4 9.2 138.3 0.0 4.3 8.6 

TURDA 1203.3 674.0 240.5 18.5 159.0 333.2 11.4 19.5 

DEJ 1271.0 726.1 376.7 27.0 176.3 204.1 96.3 29.1 

CÂMPIA-

TURZII 
943.5 650.8 195.0 170.4 149.9 120.9 14.5 0.0 

GHERLA 897.2 647.1 260.7 119.2 155.6 22.1 56.8 1.5 

ORĂȘTIE 1486.4 855.3 376.4 17.7 166.9 40.8 301.6 20.1 

REGHIN 1053.9 742.1 292.8 7.8 145.8 163.7 1.5 0.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 
856.0 550.2 282.8 5.6 168.0 74.1 47.5 0.6 

CAREI 1250.6 740.6 392.6 12.9 222.0 202.4 39.8 43.3 

Medie 1167.2 772.5 355.7 40.3 164.3 128.7 67.8 12.5 

2019 

BLAJ 1741.0 1137.1 620.2 0.0 76.1 324.5 119.0 31.4 

SEBES 1325.0 1111.0 582.5 0.0 58.0 63.5 52.4 27.0 

TURDA 2200.3 757.2 296.4 0.0 52.7 508.0 227.6 649.2 

DEJ 1974.9 864.5 477.6 0.0 64.8 303.3 223.2 513.2 

CÂMPIA-

TURZII 
968.1 530.9 217.7 0.0 54.5 344.1 19.4 14.8 

GHERLA 949.1 637.2 331.4 0.0 69.4 201.9 39.9 0.0 

ORĂȘTIE 1437.8 797.2 370.2 0.0 59.7 138.1 166.0 270.3 
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REGHIN 1181.8 809.9 361.0 0.0 66.8 265.1 39.7 0.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 
938.4 647.0 363.6 0.0 76.4 113.8 73.7 0.1 

CAREI 1607.5 823.4 456.6 0.0 73.5 356.9 228.2 123.9 

Medie 1432.4 811.5 407.7 0.0 65.2 261.9 118.9 163.0 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

 

În privința veniturilor provenite de la nivel central, principala sursă o reprezintă sume 

defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT-urilor. În cazul 

acestora, municipiul Blaj este printre primele locuri înaintea crizei financiar-economice, cât și pe 

durata acesteia. În 2018, aceste venituri au scăzut ca urmare a transferului cheltuielilor cu salariile 

personalului din învățământ și implicit și a veniturilor de la nivel local, la nivel central, acestea 

fiind veniturile transferate. Cu toate acestea, în 2019, municipiul Blaj era pe locul 2 între cele 10 

municii analizate în ceea ce privește această categorie de cheltuieli. 

Municipiul Blaj nu stă însă foarte bine în ceea ce privește sumele primite de la UE/alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţării aferente cadrului financiar 2014-2020. La 

această categorie de venituri (apărută doar din  2017), Blajul se situează sub media celor zece 

municipii analizate. 

Cum era de așteptat/este firesc (datorită principiului echilibrului bugetar), și în ceea ce 

privește cheltuielile bugetare totale/locuitora, municipiul Blaj este între primele trei municipii 

dintre cele analizate, atât înaintea crizei financiar-economice (2008), cât și de durata acesteia (2010 

și 2012), precum și în ultimii ani. Interesant este de observat situația comparativă a principalelor 

categorii de cheltuieli, respectiv a celor cele care au cea mai mare pondere în general în totalul 

cheltuielilor bugetare. Până în 2017 (inclusiv), municipiul Blaj este între primele municipii dintre 

cele analizate în ceea ce privește cheltuielile de personal/locuitor, după care, în ultimii doi ani, este 

pe ultimul loc, ceea ce înseamnă poziționarea pe primele locuri în anii anteriori avea principală 

cauză cheltuielile cu personalul didactic.  
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Tabel 4: Analiză comparativă a cheltuielilor bugetare/locuitor în Blaj și alte municipii – 

principalele titluri de cheltuieli 

Ani Municipii 
CHELTUIELI 

TOTALE 

d i n   c a r e:  pe titluri de cheltuieli 

Cheltuieli 

de 

personal 

Bunuri 

şi 

servicii 

Transferuri 

între unităţi 

ale 

administraţiei 

publice 

Asistenţă 

socială 

Cheltuieli 

de capital 

2008 

BLAJ 1478.8 751.1 178.5 171.1 114.2 223.7 

SEBES 1399.6 664.1 121.6 292.7 56.1 174.2 

TURDA 1146.3 531.2 247.0 148.6 13.3 148.7 

DEJ 1347.8 780.7 285.3 2.4 14.3 139.8 

CÂMPIA-TURZII 1028.8 593.0 343.5 2.0 18.2 70.8 

GHERLA 1158.7 683.8 306.4 26.3 17.5 79.3 

ORĂȘTIE 1064.6 635.5 196.1 21.6 30.7 97.3 

REGHIN 2051.1 659.8 318.5 77.0 38.2 519.8 

SIGHETU MARMAȚIEI 1231.2 722.9 243.1 36.9 41.5 144.1 

CAREI 0.0 803.6 220.8 144.0 31.0 57.1 

Medie 1190.7 682.6 246.1 92.3 37.5 165.5 

2010 

BLAJ 1406.9 576.3 191.0 200.4 90.9 209.7 

SEBES 1129.1 500.5 123.9 257.9 43.8 119.0 

TURDA 1169.7 428.3 296.9 194.4 13.6 143.5 

DEJ 1193.7 656.8 265.8 2.2 14.2 121.0 

CÂMPIA-TURZII 958.3 480.7 355.6 7.8 10.1 104.5 

GHERLA 1109.7 585.5 357.1 18.9 19.7 101.8 

ORĂȘTIE 1018.8 571.3 234.8 24.6 28.2 42.6 

REGHIN 1071.5 569.1 212.7 46.5 25.7 148.7 

SIGHETU MARMAȚIEI 1071.6 618.3 220.7 37.7 42.4 56.6 
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CAREI 1361.4 776.7 275.0 16.3 49.1 37.7 

Medie 1149.1 576.3 253.4 80.7 33.8 108.5 

2012 

BLAJ 1117.5 475.8 206.0 99.2 24.4 220.7 

SEBES 1161.2 419.7 200.2 345.3 26.8 70.2 

TURDA 1045.8 395.2 280.5 62.5 43.6 125.1 

DEJ 1144.0 515.3 253.3 12.3 15.4 153.6 

CÂMPIA-TURZII 921.1 383.5 405.5 4.1 2.3 121.1 

GHERLA 1009.3 437.8 259.7 27.4 15.2 245.3 

ORĂȘTIE 1129.7 422.3 273.6 29.6 33.6 45.2 

REGHIN 1010.9 458.6 338.7 40.1 29.9 75.1 

SIGHETU MARMAȚIEI 985.8 478.9 327.4 34.7 30.2 69.3 

CAREI 1514.5 641.8 339.1 13.8 28.2 277.8 

Medie 1104.0 462.9 288.4 66.9 25.0 140.3 

2017 

BLAJ 2053.9 975.2 327.6 307.4 66.0 267.9 

SEBES 1867.3 834.3 168.6 625.7 48.2 95.7 

TURDA 1540.9 681.9 369.9 125.4 140.2 150.3 

DEJ 1718.1 944.0 348.9 16.0 53.6 256.8 

CÂMPIA-TURZII 1299.9 702.8 414.4 30.2 77.9 67.4 

GHERLA 1595.8 826.2 453.2 52.3 38.9 219.3 

ORĂȘTIE 1507.2 807.1 301.2 35.9 84.0 187.6 

REGHIN 1573.1 920.5 407.8 24.7 52.9 50.7 

SIGHETU MARMAȚIEI 1544.7 866.3 216.4 275.2 41.6 113.2 

CAREI 1868.5 1128.2 398.4 59.5 82.5 82.7 

Medie 1656.9 868.7 340.6 155.2 68.6 149.2 

2018 

BLAJ 1405.6 261.9 343.6 308.5 72.0 296.0 

SEBES 1434.9 349.7 198.4 514.6 49.2 205.3 
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TURDA 1193.7 327.2 373.7 164.4 146.6 115.4 

DEJ 1226.7 463.3 317.2 0.4 60.9 267.8 

CÂMPIA-TURZII 1007.8 358.0 396.2 26.9 81.7 136.1 

GHERLA 948.8 366.6 334.2 38.0 47.7 143.9 

ORĂȘTIE 1525.9 400.3 285.2 30.5 90.7 604.0 

REGHIN 1057.8 370.8 389.4 27.0 56.9 93.7 

SIGHETU MARMAȚIEI 931.5 312.1 178.3 256.8 44.4 89.0 

CAREI 1251.0 531.0 299.9 58.9 89.5 44.8 

Medie 1198.4 374.1 311.6 142.6 74.0 199.6 

2019 

BLAJ 1776.7 314.3 395.2 518.5 76.4 288.5 

SEBES 1685.0 400.7 205.2 630.4 58.0 249.1 

TURDA 2211.2 364.6 440.6 158.1 173.6 237.9 

DEJ 1997.0 520.3 372.0 78.4 73.2 295.7 

CÂMPIA-TURZII 1022.3 421.3 365.7 24.7 89.6 109.5 

GHERLA 1126.0 427.6 339.0 93.6 57.8 188.7 

ORĂȘTIE 1595.0 455.6 295.5 36.2 97.2 233.5 

REGHIN 1190.4 438.6 444.7 72.8 66.7 67.1 

SIGHETU MARMAȚIEI 946.7 347.8 195.2 272.9 45.5 22.6 

CAREI 1601.6 571.8 364.8 125.9 100.5 182.2 

Medie 1515.2 426.3 341.8 201.2 83.9 187.5 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

 

În toți anii analizați, municipiul Blaj se situează pe primele locuri între cele zece municipii 

analizate la cheltuielile privind transferurile între unităţi ale administraţiei publice. 

În ceea ce privește cheltuielile cu asistența socială/locuitor, dacă în 2008 și 2010 

municipiul Blaj era printre primele locuri din top, începând din 2012, aceste cheltuieli sunt sub 

media celor zece municipii analizate. 
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Se remarcă faptul că în toți anii analizați, municipiul Blaj se situează între primele trei 

locuri la cheltuielile de capital/locuitor, în 2010, 2017 și 2019 fiind chiar pe primul loc. 

Situația comparativă privind cheltuielile grupate pe părți și capitole (cele mai importante 

ca pondere în totalul chheltuielilor bugetare locale) este redată de tabelul de mai jos. 

La capitolul cheltuieli pentru servicii publice generale/locuitor, în 2008 și 2010, 

municipiul Blaj este sub media celor zece municipii comparate, pentru ca aceste cheltuieli să creacă 

în anii următori, astfel că în 2019, municipiul Blaj este pe primul loc la acest capitol de cheltuieli 

(439,1 lei/capita – termeni reali, an de bază 2008). 

În cazul cheltuielilor pentru învățământ/locuitor, dacă până în 2017 era pe primul loc între 

cele zece municipii, în 2018 este pe locul 2, iar în 2019 este pe locul 4.  

 

Tabel 5: Analiză comparativă a cheltuielilor bugetare/locuitor în Blaj și alte municipii – 

principalele capitole 

Ani Municipii 

CHELTUIELI  pe părți și capitole de cheltuieli 

Servicii 

publice 

generale 

Învăţământ Sănătate 

Cultură, 

recreere 

şi religie 

Asigurări 

şi 

asistenţă 

socială 

Locuinte, 

servicii şi 

dezvoltare 

publică 

Protectia 

mediului 
Transporturi 

2008 

BLAJ 146.1 757.8 2.3 51.1 153.7 48.7 0.0 304.8 

SEBES 265.3 642.6 17.2 96.1 134.3 219.8 0.0 6.3 

TURDA 187.6 488.2 2.0 95.9 96.1 132.5 0.0 98.1 

DEJ 265.3 595.9 10.8 138.8 89.2 72.7 0.0 153.3 

CÂMPIA-TURZII 246.3 475.1 4.7 62.5 95.5 61.9 0.0 82.7 

GHERLA 171.8 557.8 6.6 70.2 66.4 111.9 0.0 143.8 

ORĂȘTIE 202.2 464.6 12.1 32.4 119.8 164.8 0.0 50.5 

REGHIN 196.6 619.2 56.3 127.8 73.5 514.9 0.0 441.0 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 130.8 702.6 3.1 55.2 114.7 53.9 0.0 138.6 

CAREI 147.8 741.1 0.3 64.7 88.0 181.2 0.0 83.7 
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Medie 196.0 604.5 11.5 79.5 103.1 156.3 0.0 150.3 

2010 

BLAJ 130.7 523.5 18.5 182.3 125.5 75.0 0.0 342.5 

SEBES 117.2 480.5 23.9 65.1 113.8 196.6 0.0 113.5 

TURDA 151.4 392.8 23.6 126.9 115.3 229.4 0.0 91.2 

DEJ 193.5 462.6 19.4 108.4 102.2 87.8 0.0 200.9 

CÂMPIA-TURZII 218.6 352.7 18.8 66.9 89.6 90.6 0.0 121.1 

GHERLA 102.1 511.5 19.4 51.8 70.2 135.5 0.0 202.8 

ORĂȘTIE 208.9 386.9 21.6 32.7 145.0 143.7 0.0 57.3 

REGHIN 137.1 471.3 28.5 92.6 78.9 118.2 0.0 128.8 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 110.2 547.8 10.6 54.4 106.8 74.9 0.0 130.9 

CAREI 173.7 680.8 9.0 59.4 106.7 198.9 0.0 107.0 

Medie 154.3 481.0 19.3 84.1 105.4 135.1 0.0 149.6 

2012 

BLAJ 167.2 527.7 5.9 144.4 50.3 27.3 12.9 175.3 

SEBES 116.2 444.2 38.4 91.7 103.3 273.2 8.4 58.7 

TURDA 131.4 344.8 13.4 153.6 85.1 130.9 39.2 113.0 

DEJ 146.5 462.0 52.1 83.3 86.3 100.2 0.0 198.2 

CÂMPIA-TURZII 210.2 286.9 17.2 81.4 68.0 56.8 53.6 139.8 

GHERLA 98.4 392.3 13.0 53.9 52.9 54.1 30.8 300.1 

ORĂȘTIE 183.7 550.3 44.9 27.5 96.2 69.2 52.0 78.3 

REGHIN 195.8 429.6 24.1 107.3 51.8 8.7 54.9 136.4 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 102.8 462.6 13.6 44.0 76.8 59.7 23.0 163.4 

CAREI 201.3 501.0 15.2 98.0 127.2 392.1 74.4 86.0 

Medie 155.3 440.2 23.8 88.5 79.8 117.2 34.9 144.9 

2017 

BLAJ 236.7 878.2 52.7 382.0 130.7 48.6 32.9 263.8 

SEBES 181.6 715.9 83.1 109.2 179.5 441.9 -1.1 103.4 
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TURDA 241.6 487.4 32.9 172.7 189.7 98.9 41.6 201.7 

DEJ 266.4 671.8 34.8 179.4 181.4 66.6 23.4 249.8 

CÂMPIA-TURZII 272.2 504.3 42.3 102.3 175.9 38.1 66.9 78.6 

GHERLA 183.4 700.0 65.8 70.4 121.2 72.2 167.5 180.6 

ORĂȘTIE 278.3 558.8 59.5 83.7 194.7 99.2 100.1 78.8 

REGHIN 226.9 743.7 22.5 166.2 115.6 38.1 112.1 143.2 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 110.1 750.0 54.0 100.2 193.8 66.7 60.9 176.2 

CAREI 222.4 857.8 21.1 155.4 250.2 157.6 62.5 104.9 

Medie 222.0 686.8 46.9 152.2 173.3 112.8 66.7 158.1 

2018 

BLAJ 264.0 153.3 17.0 313.6 145.6 34.8 31.9 411.3 

SEBES 276.7 130.6 46.4 137.6 216.5 430.8 2.5 119.7 

TURDA 288.1 101.3 52.4 188.4 218.0 62.1 34.7 157.0 

DEJ 329.3 185.0 28.6 159.4 193.0 58.1 23.1 199.8 

CÂMPIA-TURZII 287.3 72.3 42.4 117.8 179.1 59.4 66.0 149.3 

GHERLA 275.0 107.9 65.3 85.1 139.5 62.6 80.5 82.3 

ORĂȘTIE 408.7 87.6 296.4 103.2 208.0 137.2 132.5 97.7 

REGHIN 287.9 109.1 26.8 185.6 130.3 30.4 90.5 194.7 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 137.8 103.8 57.4 82.4 212.6 58.9 44.2 104.3 

CAREI 269.9 104.4 30.5 170.6 256.3 201.6 48.6 126.1 

Medie 282.5 115.5 66.3 154.3 189.9 113.6 55.5 164.2 

2019 

BLAJ 439.1 153.7 84.9 285.9 172.2 40.4 41.7 521.8 

SEBES 351.2 121.3 92.0 100.1 269.9 555.2 35.8 99.9 

TURDA 301.0 195.4 41.1 187.0 250.3 82.8 37.6 1022.2 

DEJ 246.7 244.4 109.3 218.5 231.4 74.2 48.9 771.2 

CÂMPIA-TURZII 310.0 80.6 42.6 113.5 209.4 14.2 77.5 135.3 

GHERLA 251.8 101.3 126.5 110.1 160.2 54.0 71.2 184.8 
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ORĂȘTIE 371.0 94.6 109.1 164.3 291.0 303.3 59.8 144.6 

REGHIN 243.2 122.0 86.2 178.7 149.4 40.9 138.8 182.3 

SIGHETU 

MARMAȚIEI 140.6 127.2 94.4 91.5 240.4 27.8 48.1 43.5 

CAREI 302.5 280.0 98.8 207.7 293.1 157.3 65.4 150.1 

Medie 295.7 152.0 88.5 165.7 226.7 135.0 62.5 325.6 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor DPFBL 

 

În cazul cheltuielilor pentru sănătate/ locuitor, deși cresc, fiind în 2019 (în termeni reali) 

de 37 de ori mai mari decât în 2008, pe parcursul anilor din perioada analizată sunt de regulă sub 

media celorlalte municipii. 

În ceea ce privește cheltuielile pentru cultură, recreere și religie/locuitora, exceptând anul 

2008, municipiul Blaj este pe primul loc în toți anii analizați. 

Dacă în 2008, municipiul Blaj era pe primul loc în privința cheltuielilor pentru asigurări și 

asistență socială/ locuitor, iar în 2010 pe locul 2, pe parcursul întregii perioade, Blajul se situează 

sub media celor 10 minicipii analizate. 

La capitolul cheltuieli pentru transporturi/locuitor, municipiul Blaj este fruntașul 

clasamentului în 2010, 2017 și 2018, fiind depășit în 2008, 2012 și 2019, dar situându-se pe locul 

2) de Reghin, Gherla și Turda.  

 

Principalele concluzii rezultate în urma analizei structurii, evoluției și comparării 

veniturilor și cheltuielilor bugetare ale municipiului Blaj sunt următoarele: 

 În termeni reali, veniturile totale au crescut în perioada 2008 - 2019, fiind cu  11,8% mai 

mari în 2019 decât în 2008. 

 Este de bun augur creșterea capacității de autofinanțare (ponderea veniturilor proprii în 

totalul veniturilor bugetare), veniturile proprii fiind cu 98,1% mai mari în 2019, decât în 

2008 (termeni reali), astfel că municipiul Blaj se situează în ultimii trei ani între primele 

două municipii din cele 10 comparate în privința veniturilor proprii/locuitor. Acesta este 

un semnal puternic al al creșterii capacității economiei locale de a se autofinanța, respectiv 

creșterea gradului de competitivitate al economiei locale și creșterea bazei de impozitare. 



 
 

 
 

 

81 
 

 Municipiul Blaj nu stă prea bine în ceea ce privește sumele primite de la UE/alţi donatori 

în contul plăţilor efectuate şi prefinanţării aferente cadrului financiar 2014-2020, situându-

se sub media celor zece municipii analizate. 

 Până în 2017, inclusiv, cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor bugetare o reprezentau 

cheltuielile de personal, respectiv cele pentru învățământ. În toată această perioadă, în 

comparație cu celelate municipii analizate, Blajul s-a situat pe primul loc la cheltuieliele 

pentru învățământ/locuitor și printre primele locuri la cheltuielie de personal. Din 2018 

însă, municvpiul Blaj se situează pe ultimul loc la cheltuielile de personal/locuitor, dar 

rămâne printre fruntași la cheltuielile pentru învățământ/locuitor. 

 Municipiul Blaj cheltuiește în medie mai mult decât celelalte municipii pe cultură, recreere 

și religie și pe transporturi.  

 Deși au crescut cheltuielile pentru asigurări și asistență socială, muicipiul Blaj cheltuiește 

tot mai puțin pentru acastă categorie de cheltuieli în comparație cu alte municipii cu profil 

asemănător.   

 Cheltuielile de capital au o pondere însemnată în totalul cheltuielilor bugetare locale ale 

municipiului Blaj, acesta situându-se printre fruntași în comparație cu celelalte municipii. 

Pe termen mediu și lung, aceste cheltuieli (de investiții) pot avea un efectul multiplicator 

asupra economiei locale. Este probabil și una dintre explicațiile creșterii capacitățiide 

autofinanțare, respectiv a creșterii ponderii veniturilor locale în totalul veniturilor 

bugetare. 

 

Turismul 

Pentru a oferi o perspectivă mai amplă asupra evoluției unor indicatori din sectorul turistic 

în municipiul Blaj, această analiză a fost efectuată pe toate UAT-urile din mediul urban din județul 

Alba, respectiv, municipiile Alba, Aiud, Blaj, Sebeș și orașele Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, 

Cugir, Ocna de Mureș și Teiuș. Extinderea analizei la nivelul mediului urban din județ are menirea 

de contextualiza evoluția turismului municipiului Blaj într-un cadru mai larg, respectiv cel județean 

(urban), permițând astfel o evaluare mai obiectivă a trendului acestui sector în Blaj. 
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Principalii indicatori analizați sunt capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de 

structuri de primire turistică, capacitatea de cazare turistică în funcțiune, înnoptările în structuri de 

primire turistică și sosirile ale turiștilor în structuri de primire turistică. 

 

Capacitatea de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică  

Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de 

folosință turistică înscrise în ultimul act de recepție, omologare, clasificare al unității de cazare 

turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot  instala în caz de necesitate. Locurile aferente 

structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică complementare (căsuțe, terenuri de 

campare, etc.) la o structură de cazare turistică de bază (hotel, motel, camping etc.) și utilizarea 

acestor locuri sunt cuprinse la structura de bază. (INS) 

Datele din tabelul de mai jos reliefează evoluția pozitivă a capacității de cazare turistică la 

nivelul majorității UAT-urilor din mediul urban (capacitatea totală de cazare era în 2019 cu 167,5% 

mai mare decât în 2008) din județul Alba, inlusiv în municipiul Blaj. Per total, capacitatea de 

cazare a crescut în municipiul Blaj, fiind în 2019 cu 340% mai mare decât în 2008, doar municipiul 

Sebeș, municipiul Aiud și orașul Abrud înregistrând creșteri mai mari față de primul an în care s-au 

raportat date referitoare la acest indicator (2009 pentru Aiud, 2011 pentru Abrud). 

În cazul municipiului Blaj, cel mai mare parte din capacitatea de cazare turistică este 

oferită de pensiunile turistice (136 de locuri în 2019), urmate de Hoteluri (40 de locuri în fiecare an 

din perioada analizată). Așadar, creșterea capacității de cazatre turistică în perioada 2008 – 2019 în 

municipiul Blaj se datorează creșterii numărului de pensiuni turistice și extinderii acestora. Astfel, 

numărul locurilor de cazare în aceste unități a crescut de la 0 în 2008, la 38 în 2011, respectiv 136 

în 2019. La nivel general, dacă în 2008, Blajul avea doar 4,3% din capacitatea de cazare a tuturor 

UAT-urilor din mediul urban din județ, în 2019, acesta avea 16,8% din totalul capacității de cazare. 

În municipiile Aiud și Sebeș, capacitatea de cazare a crescut pe fondul creșterii capacității 

de cazare într-o gama mai variată de tipuri de structurui de cazare: hoteluri (Aiud și Sebeș), 

hosteluri (Aiud), moteluri (Sebeș), vile turistice (Sebeș), pensiuni turistice (Aiud și Sebeș) și 

pensiuni agroturistice (Aiud și Sebeș). În orașul Abrud, creșterea capacitățiide cazare are la bază 

creștrea numărului de locuri din pensiunile turistice și pensiunile agroturistice. În municipiul Alba 

Iulia, creșterea capacității de cazare se datorează creșterii numărului de locuri din hoteluri, 

moteluri, vile turistice, tabere pentru elevei și preșcolari, pensiuni turistice și agropensiuni. La nivel 
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general, municipiul Alba deținea 73,3% din capacitatea totală de cazare a UAT-utrilor din mediul 

urban din județ, iat în 2019, deși a crescut, deținea doar 56,5% din totalul capacității de cazare. 

Astfel, poate fi observată creșterea mai accentuată a capacității de cazare în celelalte UAT-uri din 

mediul urban decât în municipiul reședință de județ. 

Poate fi observată scăderea capacității de cazare în orașele Câmpeni și Teiuș, pe fondul 

dispariției locurilor de cazare în hoteluri (Câmpeni), a scăderii numărului de locuri în hosteluri 

(Teiuș), pensiuni turistice (Teiuș). 
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Tabel 20: Evoluția capacității de cazare turistică pe tipuri de structuri în municipiul Blaj și 

celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa datelor: INSSE 

Tipuri de 

structuri de 

primire turistic

Localități / ani 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Creștere/des

creștere

MUNICIPIUL ALBA IULIA 675 612 616 766 901 1086 941 1186 1169 1178 1226 1391 106.1%

MUNICIPIUL AIUD 0 42 42 94 52 52 52 174 172 239 236 231 450.0%

MUNICIPIUL BLAJ 40 40 68 48 86 86 86 132 132 164 177 176 340.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 76 163 151 254 287 276 385 414 414 486 460 415 446.1%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 14 33 33 33 63 60 64 64 65 364.3%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 16 16 16 16 16 34 34 34 112.5%

ORAȘ CÂMPENI 68 61 61 61 56 56 56 77 79 56 56 56 -17.6%

ORAȘ CUGIR 44 44 69 55 55 81 92 90 90 92 72 72 63.6%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0.0%

ORAȘ TEIUȘ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 14 14 -22.2%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 552 470 470 470 508 653 487 694 727 739 791 723 31.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0.0%

MUNICIPIUL BLAJ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 76 163 151 193 117 117 211 234 234 239 242 242 218.4%

ORAȘ CÂMPENI 37 37 37 37 0 0 0 21 25 0 0 0 -100.0%

ORAȘ CUGIR 30 30 30 30 30 56 44 44 50 52 32 32 6.7%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 71 69 133 133 129 81.7%

ORAȘ TEIUȘ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 14 14 -22.2%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 16 16 16 16 53 75 78 78 51 26 76 76 375.0%

MUNICIPIUL SEBES 0 0 0 0 94 83 98 76 76 101 90 96 2.1%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 44 44 44 44 44 44 44 44 44 85 97 109 147.7%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 33 65.0%

Cabane 

turistice ORAȘ CUGIR
6 6 31 25 25 25 25 25 25 25 25 25 316.7%

Tabere de elevi 

si prescolari MUNICIPIUL ALBA IULIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 63 82 86 218 278 296 314 341 318 299 233 342 442.9%

MUNICIPIUL AIUD 0 42 42 61 19 19 19 50 50 53 50 49 16.7%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 28 0 38 38 38 84 84 124 137 136 385.7%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 36 36 36 36 64 64 64 64 0 -100.0%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 14 33 33 33 63 60 57 57 57 307.1%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0.0%

ORAȘ CÂMPENI 31 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -22.6%

ORAȘ CUGIR 0 0 0 0 0 0 23 21 15 15 15 15 -34.8%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 0.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 29 43 138.9%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0.0%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 0 8 8 8 8 8 8 0 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 25 40 40 40 40 40 62 42 44 76.0%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 14.3%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 0.0%

ORAȘ CÂMPENI 0 0 0 0 32 32 32 32 30 32 32 32 0.0%

ORAȘ CUGIR 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.0%

Pensiuni 

agroturistice

Evoluția capacității de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire turistică în municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din 

județul Alba în perioada 2008 - 2019

Total

Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni 

turistice
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*Calcularea creșterii/descreșterii s-a realizat prin raportarea valorii din anul 2019, la valoarea din primul an pentru care 

există date în perioada acoperită (2008 sau unul dintre următorii ani, după caz).  

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune 

Capacitatea de cazare turistică în funcțiune reprezină numărul de locuri de cazare puse la 

dispoziția turiștilor de către unitătile de cazare turistică, ținând cont de numărul de zile cât sunt 

deschise unitățile în perioada considerată. Se exprimă în locuri-zile. Sunt excluse locurile din 

camerele sau unitățile închise temporar din lipsa de turiști, pentru reparații sau din alte motive. 

(INS) 

Așadar, valorile acestui indicator sunt stâns legate de cele ale indicatorului anterior 

(capacitate de cazare pe tipuri de stucturi, trendul general la nivelul tuturor municipiilor și orașelor 

din județ fiind unul de creștere (140,8% mai mare în 2019 decât în 2008). În municipiul Blaj, 

numărul de locuri-zile a crescut, fiind în 2019 cu 323% mai mare decât în 2008. Această creștere 

este pusă pe seama locurilor de cazare din pensiunile turistice. Dacă în 2008, Blajul deținea 4,4% 

din capacitatea de cazare în funcțiune din totalul UAT-urilor din mediul urban din județ, în 2019, 

Blajul deținea 7,7%. 

Cum era de așteptat, cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul municipiilor Aiud 

(595,3% față de 2009), Sebeș (375,8%) și orașelor Abrud (819,2%), Baia de Arieș (154,9%), și 

Cugir (130,4%). În municipiul Alba Iulia, numărul de locuri-zile era cu 81,3% mai mare în 2019 

decât în 2008. Pe de altă parte, capacitatea de cazare a scăzut în Teiuș și Câmpeni. 
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Tabel 21: Evoluția capacității de cazare turistică în funcțiune pe tipuri de structuri de primire 

turistică în municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa datelor: INSSE 

Tipuri de 

structuri de 

primire turistic

Localități / ani 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Creștere/de

screștere

MUNICIPIUL ALBA IULIA 246789 238569 218270 238276 310972 356340 299824 390548 385121 404671 428748 447521 81.3%

MUNICIPIUL AIUD 0 10168 6426 11828 18980 18879 18952 41779 52134 64012 70139 70702 595.3%

MUNICIPIUL BLAJ 14640 14600 23168 18828 22646 29910 28470 43834 45384 56977 58384 61973 323.3%

MUNICIPIUL SEBEȘ 29094 47889 59995 82561 96810 95458 127469 147247 151244 153956 148764 138439 375.8%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 2128 10714 9497 10743 14355 18497 20762 18436 19560 819.2%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 3920 3424 3392 4400 7344 10208 9134 9992 154.9%

ORAȘ CÂMPENI 24888 22416 7296 8016 20464 20440 20970 19391 23161 20440 20440 19752 -20.6%

ORAȘ CUGIR 10980 10670 20790 20075 20130 31162 31782 30511 29314 28105 22980 25296 130.4%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 3340 3560 3650 3350 3650 3950 3340 0.0%

ORAȘ TEIUȘ 6588 6570 4950 6030 6588 6570 6570 6570 6588 6570 5834 5110 -22.4%

Total 332979 350882 340895 387742 511224 575020 551732 702285 722137 769351 786809 801685 140.8%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 203072 185859 164980 163119 183704 210563 160283 240945 249467 258052 277176 255189 25.7%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 7029 12045 12014 12045 12045 12078 12045 12045 12045 71.4%

MUNICIPIUL BLAJ 14640 14600 14600 14600 14640 14600 14600 14600 14640 14600 14600 14600 -0.3%

MUNICIPIUL SEBEȘ 29094 47889 59995 70205 56654 45999 77291 83231 85396 85300 85562 80666 177.3%

ORAȘ CÂMPENI 13542 12358 0 0 0 0 1364 2623 2665 0 0 0 -100.0%

ORAȘ CUGIR 10980 10670 10950 10950 10980 18704 16060 16060 18784 17150 10780 11400 3.8%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 0 0 0 0 3355 5985 3344 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 13387 16629 27238 34529 35697 166.7%

ORAȘ TEIUȘ 6588 6570 4950 6030 6588 6570 6570 6570 6588 6570 5834 5110 -22.4%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 5856 5840 5840 4864 19475 27375 18909 22805 11791 8684 25856 27528 370.1%

MUNICIPIUL SEBES 0 0 0 0 17296 23519 28006 31744 29840 29099 28506 31308 -1.4%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 14803 16060 16060 16060 16104 16060 16060 11995 11176 23015 36871 39984 170.1%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 2440 8277 8030 8371 243.1%

Cabane turistice ORAȘ CUGIR
0 0 9840 9125 9150 9125 9125 9125 9150 9125 9125 9801 -0.4%

Tabere de elevi 

si prescolari MUNICIPIUL ALBA IULIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22068 0.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 23058 30810 31390 51497 85119 95772 98490 104878 100114 105006 81641 91483 296.8%

MUNICIPIUL AIUD 0 10168 6426 4799 6935 6865 6907 12687 18207 18709 18765 18160 78.6%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 8568 4228 6270 13870 13870 29234 30744 42377 43784 47373 452.9%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 7668 12024 13140 7632 18292 19652 23360 11336 2520 -67.1%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 2128 10714 9497 10743 14355 16187 17842 15796 17080 702.6%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 2448 5840 6190 6552 167.6%

ORAȘ CÂMPENI 11346 10058 7296 8016 8784 8760 7926 5088 8784 8760 8760 8568 -24.5%

ORAȘ CUGIR 0 0 0 0 0 3333 6597 5326 1380 1830 3075 4095 22.9%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 3340 3560 3650 3350 3650 3950 3340 0.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 2736 6570 6570 6082 6570 6588 6570 7204 11269 311.9%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 3660 5220 6020 4800 4800 31.1%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 0 0 1736 1440 0 0 0 0 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 4688 10836 12800 14540 13980 13916 7920 15330 15574 232.2%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 0 0 0 0 0 2310 2920 2640 2480 7.4%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 3920 3424 3392 4400 4896 4368 2944 3440 -12.2%

ORAȘ CÂMPENI 0 0 0 0 11680 11680 11680 11680 11712 11680 11680 11184 -4.2%

Pensiuni 

agroturistice

Evoluția capacității de cazare turistică în funcțiune pe tipuri de structuri de primire turistică în municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din județul 

Alba în perioada 2008 - 2019

Total

Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni 

turistice



 
 

 
 

 

87 
 

*Calcularea creșterii/descreșterii s-a realizat prin raportarea valorii din anul 2019, la valoarea din primul an pentru care 

există date în perioada acoperită (2008 sau unul dintre următorii ani, după caz).  

 

Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri 

În numărul turiștilor cazați în unitățile de cazare turistică se cuprind toate persoanele (români și 

străini) care călătoresc în afara localităților în care își au domiciliul stabil, pentru o perioadă mai 

mică de 12 luni și stau cel puțin o noapte într-o unitate de cazare turisticî în zone vizitate din țară; 

motivul principal al călătoriei este altul decât acela de a desfășura o activitate remunerată în 

locurile vizitate. (INS) 

Datele relevă un ritm de creștere mai mare a numărului de sosiri ale turiștilor decât ritmul de 

creștere a capacității de cazare (244,9% față de 140,8%), ceea ce denotă o creștre a atractivității 

turistice a mediului urban din județul Alba. Doar Municipiul Câmpeni avea în 2019 mai puțini 

turiști sosiți în unitățile de primire decât în 2008. 

În municipiul Blaj, numărul turiștilor cazați în unitățile de primire turistică era în 2019 cu 629% 

mai mare decât în 2008. Cea mai mare parte a turiștilor din Blaj (77% în 2019) s-au cazat în 

pensiuni turistice. 

Creșteri foarte mari ale numărului de turiști cazați au înregistrat municipiile Aiud și Sebeș și 

orașele Baia de Arieș și Abrud. De asemenea, în municipiul Alba Iulia numărul de sosiri era în 

2019 cu 155% mai mare decât în 2008. Cu toate acestea, în 2019 municipiul Blaj se situa pe locul 

trei la nivel județean în ceea ce privește numărul de sosiri (8,9% din total), după municipiile Alba 

Iulia (56,6% din total) și Sebeș (20,9% din total). În 2008, municipiul Alba Iulia înregistra 76,5% 

din numărul total de sosiri al UAT-urilor analizate. 
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Tabel 22: Evoluția sosirilor turiștilor în structurile de cazare turistică în municipiul Blaj și 

celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa datelor: INSSE 

Tipuri de 

structuri de 

primire turistic

Localități / ani

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Creștere/des

creștere

MUNICIPIUL ALBA IULIA 28374 18256 17232 25064 32805 38921 41392 62634 68568 66263 72014 72367 155.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 181 122 2757 3669 3935 3422 7288 7503 7999 7875 9368 5075.7%

MUNICIPIUL BLAJ 1561 1024 1986 2243 3134 3515 4511 8306 9653 10344 13294 11392 629.8%

MUNICIPIUL SEBEȘ 2872 3512 8252 14823 11242 9760 14786 26470 24174 21309 23726 26706 829.9%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 88 577 431 321 843 1008 1004 693 931 958.0%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 47 47 80 142 377 641 924 1333 2736.2%

ORAȘ CÂMPENI 2409 1498 74 195 731 577 426 426 1052 922 1268 2275 -5.6%

ORAȘ CUGIR 1284 1035 1408 1422 1333 2088 1905 2525 2137 1866 1805 2286 78.0%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 162 159 200 151 147 156 246 51.9%

ORAȘ TEIUȘ 587 204 151 239 251 201 321 894 1460 3130 817 998 70.0%

Total 37087 25710 29225 46831 53789 59637 67323 109728 116083 113625 122572 127902 244.9%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 22129 14002 13003 17065 19373 23138 23284 41821 48602 44619 48071 44555 101.3%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 1906 2356 2410 2284 2665 2716 3191 2674 2578 35.3%

MUNICIPIUL BLAJ 1561 1024 1058 1629 1853 1604 2513 2427 2735 2841 3194 2607 67.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 2872 3512 8252 11199 5382 5534 10811 16269 15461 13506 15563 18680 550.4%

ORAȘ CÂMPENI 1920 1204 0 0 0 0 6 23 341 0 0 0 -100.0%

ORAȘ CUGIR 1284 1035 1043 1146 1092 1560 1454 1866 1783 1516 1423 1801 40.3%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 0 0 0 0 55 669 66 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 1620 1605 1591 2092 3534 118.1%

ORAȘ TEIUȘ 587 204 151 239 251 201 321 894 1460 3130 817 998 70.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 1139 901 504 259 2609 2582 1315 1156 623 419 1388 1468 28.9%

MUNICIPIUL SEBES 0 0 0 0 719 1466 2383 6489 4372 3253 2892 3429 376.9%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 3006 1628 1774 2356 2938 3276 2710 2507 1524 2898 5384 5134 70.8%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 352 1409 1452 1737 393.5%

Cabane turistice ORAȘ CUGIR 0 0 365 276 241 402 280 493 298 306 271 340 33900.0%

Tabere de elevi 

si prescolari MUNICIPIUL ALBA IULIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1143 0.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 2100 1725 1951 5325 7724 9763 13722 16468 16619 17887 16914 19736 839.8%

MUNICIPIUL AIUD 0 181 122 851 1313 1525 1138 2755 2978 2908 2725 2482 1271.3%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 928 614 1231 1851 1998 5879 6918 7503 10100 8785 846.7%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 3309 2753 1698 713 2038 2796 2383 1941 265 -92.0%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 88 577 431 321 843 937 798 634 868 886.4%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 194 485 771 1225 531.4%

ORAȘ CÂMPENI 489 294 74 195 245 224 133 43 65 236 134 948 93.9%

ORAȘ CUGIR 0 0 0 0 0 126 171 166 56 44 111 145 15.1%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 162 159 200 151 147 156 246 51.9%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 59 161 162 361 627 531 374 257 331 461.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 248 204 309 384 774 212.1%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 0 0 50 60 0 0 0 0 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 315 2388 1062 879 1674 1193 758 1878 2595 723.8%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 0 0 0 0 0 71 206 59 63 -11.3%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 47 47 80 142 183 156 153 108 129.8%

ORAȘ CÂMPENI 0 0 0 0 486 353 287 360 646 686 1134 1327 173.0%

Pensiuni 

agroturistice

Evoluția sosirilor turiștilor în structurile de cazare turistică în municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019

Total

Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni 

turistice
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*Calcularea creșterii/descreșterii s-a realizat prin raportarea valorii din anul 2019, la valoarea din primul an pentru care 

există date în perioada acoperită (2008 sau unul dintre următorii ani, după caz).  

 

Înnoptari în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri 

Înnoptarea turistică este intervalul de 24 de ore, începand cu ora hotelieră, pentru care o 

persoaă este înregistrată în evidența spațiului de cazare turistică și beneficiază de găzduire în contul 

tarifului aferent spațiului ocupat, chiar dacă durata de ședere efectivă este inferioară intervalului 

menționat. Sunt avute în vedere și înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de 

clienți). (INS) 

Înnoptarea turistică este un alt indicator reprezentativ în ceea ce privește turismul. Trendul 

de creștere este unul evident, la nivelul uturor UAT-urilor urbane dini județul Alba, în 2019 

valoarea acestui indicator era cu 160,8% mai mare decât în 2008. Doar Municipiul Câmpeni avea 

în 2019 valori mai mici ale acestui indicator decât în 2008, motivul fiind valoarea 0 a acestui 

indicator în hoteluri începând din 2017, în condițiile în care în 2008 se înregistrau 3206 înnoptări în 

aceste unități de cazare în Câmpeni. 

În municipiul Blaj, după scăderea numărului de înnoptări în perioada crizei fianciar-

economice (2009 în special), numărul înnoptărilor în unitățile de primire turistică din Blaj crește 

treptat, ajungând ca în 2019 să fie cu 288% mai mare decât în 2008. Dacă în 2008 toate înnoptările 

erau înregistrate în hoteluri, în 2019, doar 29% din numărul de înnoptări mai figurează în hoteluri, 

restul (71%) fiind înregistrate în pensiuni turistice. Totodată, în 2008, municipiul Blaj cumula doar 

5,5% din numărul total al înnoptărilor UAT-urilor urbane din județ, în 2019, Blajul cumulează 

8,1% din numărul total de înnoptări.  

La nivel general, și în cazul acestui indicator, creșterile cele mai mari se înregistrează în 

Aiud, Sebeș, Baia de Arieș, Abrud Ocna Mureș. Municipiul Alba Iulia înregistra în 2019 cu 89,7% 

mai multe înnoptări decât în 2008. Astfel, chiar dacă numărul înnoptărilor a crescut și în cazul 

municipiului Alba Iulia, în 2019, procentul înnoptărilor din totalul UAT-urilor urbane din județ era 

de 57,3%, față de 78,8% cât era în 2008. Așadar, chiar dacă numărul de înnoptări în unitățile de 

cazare turistică a crescut și în municipiul Alba, creșterea este mai accentuată în celelalte UAT-uri 

din mediul urban din județ, între care și municipiul Blaj. 
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Tabel 23: Evoluția numărului de înnoptări ale turiștilor în structurile de cazare turistică în 

municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa datelor: INSSE 

Tipuri de 

structuri de 

primire turistic

Localități / ani

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Creștere/desc

reștere

MUNICIPIUL ALBA IULIA 62808 40438 42156 59510 72249 81378 78336 111446 116432 115263 121098 119116 89.7%

MUNICIPIUL AIUD 0 298 462 4933 5923 6229 7183 12368 13266 13975 13745 16094 5300.7%

MUNICIPIUL BLAJ 4351 2501 3899 4252 6976 8575 10317 16550 19275 18599 19617 16907 288.6%

MUNICIPIUL SEBEȘ 4939 10856 11450 19954 29238 20749 26325 54570 40763 57537 46242 41393 738.1%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 229 1103 986 862 1340 2490 2416 1599 1841 703.9%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 252 85 227 503 992 1527 2328 2822 1019.8%

ORAȘ CÂMPENI 4155 2232 111 377 916 752 516 681 1942 1483 1639 2701 -35.0%

ORAȘ CUGIR 2477 2574 3540 2990 3101 5382 5923 7179 5721 5425 3703 4951 99.9%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 297 350 507 247 203 236 830 179.5%

ORAȘ TEIUȘ 947 275 167 345 310 244 393 1010 2054 3480 902 1115 17.7%

Total 79677 59174 61785 92590 120068 124677 130432 206154 203182 219908 211109 207770 160.8%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 50794 32729 35243 44029 48071 49080 42833 74686 83545 79717 85478 72889 43.5%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 2994 3966 3925 4734 4984 5726 5843 5305 4722 57.7%

MUNICIPIUL BLAJ 4351 2501 2084 3230 4875 3755 5587 5313 7880 8260 6798 4877 12.1%

MUNICIPIUL SEBEȘ 4939 10856 11450 15569 18909 13204 19331 39555 26935 45174 32789 31221 532.1%

ORAȘ CÂMPENI 3206 1611 0 0 0 0 38 38 445 0 0 0 -100.0%

ORAȘ CUGIR 2477 2574 2735 2515 2556 4385 4077 5146 4972 4798 3051 4055 63.7%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 0 0 0 0 65 797 82 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 2741 3340 3964 4240 7169 161.5%

ORAȘ TEIUȘ 947 275 167 345 310 244 393 1010 2054 3480 902 1115 17.7%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 1747 1344 1432 662 4247 6815 3591 2323 1325 4229 2273 4254 143.5%

MUNICIPIUL SEBES 0 0 0 0 4314 2041 3154 6806 4506 3253 3535 3430 -20.5%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 6173 2829 2760 3677 3957 4202 4136 4237 2677 4764 9401 7719 25.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 810 3631 4191 3276 304.4%

Cabane turistice ORAȘ CUGIR
0 0 805 475 545 799 532 898 569 562 463 576 -28.4%

Tabere de elevi 

si prescolari MUNICIPIUL ALBA IULIA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4756 0.0%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 4094 3536 2721 10973 15518 21009 27219 29196 27380 25778 23440 28914 606.3%

MUNICIPIUL AIUD 0 298 462 1939 1957 2304 2449 4211 3924 3845 3816 3429 1050.7%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 1815 1022 1976 4700 4730 11237 11395 10339 12819 12030 562.8%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 3605 3039 3120 1264 4347 5863 4280 3317 407 -88.7%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 229 1103 986 862 1340 2311 2041 1475 1726 653.7%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 0 0 0 0 458 945 1878 2257 392.8%

ORAȘ CÂMPENI 949 621 111 377 364 378 166 70 366 416 251 994 4.7%

ORAȘ CUGIR 0 0 0 0 0 198 1314 1135 180 65 189 320 61.6%

ORAȘ OCNA MUREȘ 0 0 0 0 0 297 350 507 247 203 236 830 179.5%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 0 0 0 169 456 272 557 939 708 693 506 584 245.6%

MUNICIPIUL AIUD 0 0 0 0 0 0 0 432 276 323 384 774 79.2%

MUNICIPIUL BLAJ 0 0 0 0 125 120 0 0 0 0 0 0 -100.0%

MUNICIPIUL SEBEȘ 0 0 0 780 2976 2384 2576 3862 2649 1199 2410 3059 292.2%

ORAȘ ABRUD 0 0 0 0 0 0 0 0 179 375 124 115 -35.8%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 0 0 0 0 252 85 227 503 534 582 450 565 124.2%

ORAȘ CÂMPENI 0 0 0 0 552 374 312 573 1131 1067 1388 1707 209.2%

Evoluția numărului de înnoptări ale turiștilor în structurile de cazare turistică în municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 

2008 - 2019

Pensiuni 

agroturistice

Total

Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni 

turistice
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*Calcularea creșterii/descreșterii s-a realizat prin raportarea valorii din anul 2019, la valoarea din primul an pentru care 

există date în perioada acoperită (2008 sau unul dintre următorii ani, după caz).  

Un indicator care măsoară nivelul de eficiență al structurilor de cazare turistică este gradul 

de ocupare al acestora. Astfel, cu cât gradul de ocupare este mai mare (mai apropiat de 100%), cu 

atât unitățile de cazare sunt folosite mai eficient, respectiv potrivit destinației acestora. Indicatorul 

se măsoară prin raportarea numărului de înnoptări la capacitatea de cazare turistică în funcțiune. 

Municipiul Blaj stă cel mai bine între UAT-urile din mediul urban din județul Alba în ceea ce 

privește gradul de ocupare al unităților de cazare turistică (29,6%), fiind mult peste media UAT-

urilor analizate, inclusiv peste media municipiului Alba Iulia. Evoluția a fost una oscilantă, de la 

29,7% în 2008, scăzând la16,8% în 2010, ajungînd apoi la 42,5% în 2016, după care scade din nou. 

În 2019, municipiul Sebeș și Municipiul Baia de Arieș aveau un grad de ocupare peste cel al 

Blajului. Se mai poate observa de asemenea că gradul de ocupare în municipiul Blaj este mai mare 

în cazul hotelurilor (33,6%) decât în cazul pensiunilor turistice (29,1%). 

La nivelul UAT-urilor din mediul urban al județului Alba, se remarcă valorile mai ridicate 

ale gradului de ocupare a structurilor de cazare turistică ale municipiilor Sebeș, Alba Iulia, și Aiud. 

Orașele înregistrează valori mai mici ale gradului de ocupare, cele mai mari valori înregistrându-se 

în cazul orașelor Cugir (19%), Teiuș (14,9%) și Baia de Arieș (12,9%). Pe de altă parte, Baia de 

Arieș și Teiuș sunt între codașe în ceea ce privește capacitatea de cazare în funcțiune. 
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Tabel 24: Gradul de ocupare a structurilor de cazare turistică în municipiul Blaj și celelalte 

municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019 

 

Sursa datelor: prelucrare proprie pe baza datelor INSSE 

Tipuri de structuri 

de primire turistic
Localități / ani 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medie 

perioadă

MUNICIPIUL ALBA IULIA 25.5% 17.0% 19.3% 25.0% 23.2% 22.8% 26.1% 28.5% 30.2% 28.5% 28.2% 26.6% 25.1%

MUNICIPIUL AIUD 2.9% 2.9% 7.2% 41.7% 31.2% 33.0% 37.9% 29.6% 25.4% 21.8% 19.6% 22.8% 21.5%

MUNICIPIUL BLAJ 29.7% 17.1% 16.8% 22.6% 30.8% 28.7% 36.2% 37.8% 42.5% 32.6% 33.6% 27.3% 29.6%

MUNICIPIUL SEBEȘ 17.0% 22.7% 19.1% 24.2% 30.2% 21.7% 20.7% 37.1% 27.0% 37.4% 31.1% 29.9% 25.8%

ORAȘ ABRUD 10.8% 10.3% 10.4% 8.0% 9.3% 13.5% 11.6% 8.7% 9.4% 10.3%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 6.4% 2.5% 6.7% 11.4% 13.5% 15.0% 25.5% 28.2% 12.9%

ORAȘ CÂMPENI 10.0% 1.5% 4.7% 4.5% 3.7% 2.5% 3.5% 8.4% 7.3% 8.0% 13.7% 7.0%

ORAȘ CUGIR 24.1% 17.0% 14.9% 15.4% 17.3% 18.6% 23.5% 19.5% 19.3% 16.1% 19.6% 19.0%

ORAȘ OCNA MUREȘ 8.9% 9.8% 13.9% 7.4% 5.6% 6.0% 24.9% 10.7%

ORAȘ TEIUȘ 14.4% 4.2% 3.4% 5.7% 4.7% 3.7% 6.0% 15.4% 31.2% 53.0% 15.5% 21.8% 14.9%

Medie 17.9% 14.0% 12.0% 18.7% 17.4% 15.3% 17.3% 21.0% 21.9% 23.2% 19.2% 22.4% 17.7%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 25.0% 17.6% 21.4% 27.0% 26.2% 23.3% 26.7% 31.0% 33.5% 30.9% 30.8% 28.6% 26.7%

MUNICIPIUL AIUD 42.6% 32.9% 32.7% 39.3% 41.4% 47.4% 48.5% 44.0% 39.2% 41.1%

MUNICIPIUL BLAJ 29.7% 17.1% 14.3% 22.1% 33.3% 25.7% 38.3% 36.4% 53.8% 56.6% 46.6% 33.4% 33.6%

MUNICIPIUL SEBEȘ 17.0% 22.7% 19.1% 22.2% 33.4% 28.7% 25.0% 47.5% 31.5% 53.0% 38.3% 38.7% 30.3%

ORAȘ CÂMPENI 23.7% 13.0% 2.8% 1.4% 16.7% 13.6%

ORAȘ CUGIR 24.1% 25.0% 23.0% 23.3% 23.4% 25.4% 32.0% 26.5% 28.0% 28.3% 35.6% 26.4%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 1.9% 13.3% 2.5% 4.9%

MUNICIPIUL AIUD 20.5% 20.1% 14.6% 12.3% 20.1% 18.0%

ORAȘ TEIUȘ 14.4% 4.2% 3.4% 5.7% 4.7% 3.7% 6.0% 15.4% 31.2% 53.0% 15.5% 21.8% 14.9%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 29.8% 23.0% 24.5% 13.6% 21.8% 24.9% 19.0% 10.2% 11.2% 48.7% 8.8% 15.5% 21.6%

MUNICIPIUL SEBES 24.9% 8.7% 11.3% 21.4% 15.1% 11.2% 12.4% 11.0% 14.4%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 41.7% 17.6% 17.2% 22.9% 24.6% 26.2% 25.8% 35.3% 24.0% 20.7% 25.5% 19.3% 26.3%

MUNICIPIUL SEBEȘ 33.2% 43.9% 52.2% 39.1% 40.3%

Cabane turistice ORAȘ CUGIR
8.2% 5.2% 6.0% 8.8% 5.8% 9.8% 6.2% 6.2% 5.1% 5.9% 6.8%

Tabere de elevi si 

prescolari MUNICIPIUL ALBA IULIA
21.6% 21.6%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 17.8% 11.5% 8.7% 21.3% 18.2% 21.9% 27.6% 27.8% 27.3% 24.5% 28.7% 31.6% 21.9%

MUNICIPIUL AIUD 2.9% 7.2% 40.4% 28.2% 33.6% 35.5% 33.2% 21.6% 20.6% 20.3% 18.9% 22.1%

MUNICIPIUL BLAJ 21.2% 24.2% 31.5% 33.9% 34.1% 38.4% 37.1% 24.4% 29.3% 25.4% 29.1%

MUNICIPIUL SEBEȘ 47.0% 25.3% 23.7% 16.6% 23.8% 29.8% 18.3% 29.3% 16.2% 27.7%

ORAȘ ABRUD 10.8% 10.3% 10.4% 8.0% 9.3% 14.3% 11.4% 9.3% 10.1% 10.5%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 18.7% 16.2% 30.3% 34.4% 23.7%

ORAȘ CÂMPENI 8.4% 6.2% 1.5% 4.7% 4.1% 4.3% 2.1% 1.4% 4.2% 4.7% 2.9% 11.6% 5.0%

ORAȘ CUGIR 5.9% 19.9% 21.3% 13.0% 3.6% 6.1% 7.8% 10.5%

ORAȘ OCNA MUREȘ 8.9% 9.8% 13.9% 7.4% 5.6% 6.0% 24.9% 10.7%

MUNICIPIUL ALBA IULIA 6.2% 6.9% 4.1% 9.2% 14.3% 10.7% 10.5% 7.0% 5.2% 8.0%

MUNICIPIUL AIUD 11.8% 5.3% 5.4% 8.0% 16.1% 9.7%

MUNICIPIUL BLAJ 7.2% 8.3% 7.6%

MUNICIPIUL SEBEȘ 16.6% 27.5% 18.6% 17.7% 27.6% 19.0% 15.1% 15.7% 19.6% 19.4%

ORAȘ ABRUD 7.7% 12.8% 4.7% 4.6% 7.5%

ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 6.4% 2.5% 6.7% 11.4% 10.9% 13.3% 15.3% 16.4% 9.9%

ORAȘ CÂMPENI 4.7% 3.2% 2.7% 4.9% 9.7% 9.1% 11.9% 15.3% 7.4%

Pensiuni 

agroturistice

Gradul de ocupare structurilor de cazare turistică în municipiul Blaj și celelalte municipii și orașe din județul Alba în perioada 2008 - 2019

Total

Hoteluri

Hosteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni turistice
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*Calcularea creșterii/descreșterii s-a realizat prin raportarea valorii din anul 2019, la valoarea din primul an pentru care 

există date în perioada acoperită (2008 sau unul dintre următorii ani, după caz).  

Evoluția pozitivă și atractivitatea sectorului turistic în municipiul Blaj în ultimii ani este 

demonstrată și de datele privind numărul de angajați în domeniul Hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare. Așa cum se poate observa în tabelul de mai jos, cu excepția anului 2015 când a scăzut 

considerabil, numărul mediu al angajaților din Hoteluri şi alte facilităţi de cazare a crescut 

constant, în 2019 fiind de 5,5 ori mai mulți angajați în acest domeniu, decât în 2008. 

 

Tabel 6: Evoluția numărului angajaților în hoteluri şi alte facilităţi de cazare în municipiul Blaj 

în perioada 2008 - 2018 

Evoluția numărului angajaților în hoteluri şi alte facilităţi de cazare în municipiul Blaj în perioada 2008 - 2018 

An 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Raport 2019 

- 2008 

Număr mediu 

angajați 
6 7 8 9 14 24 27 13 23 29 33 5.5 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC 

 

În concluzie, măsurat prin prisma unor indicatori precum capacitatea de cazare, numărul 

de sosiri și înnnoptări în structurile de cazare turistică și gradul de ocupare al acestora, sectorul 

turistic a avut un trend pozitiv în cazul municipiului Blaj și al majorității municipiilor și orașelor 

din județul Alba. Chiar dacă și municipiul reședință de județ înregistrează creșteri semnificative 

ale indicatorilor, creșterile sunt mai mari în cazul celorlalte municipii (inclusiv Blajul) și a unor 

orașe precum Abrud, Baia de Arieș și Cugir, ceea ce semnifică un trend de dezvoltare accelerată a 

turismului și în alte zone ale județului Alba decât municipiul Alba Iulia. În municipiul Blaj, 

turismul s-a dezvoltat (valorile indicatorilor măsurați au crescut) cu precădere pe seama 

pensiunilor turistice, care în 2008 nu existau ca unități de cazare, dar care în 2019 cumulau 76,4% 

din capacitatea de cazare turistică în funcțiune din Blaj. În această perioadă, capacitatea de cazare 

în unități de tip hotel a rămas aceeași (aproximativ). Înregistrând cel mai ridicat (media perioadei 

analizate) grad de ocupare a structurilor de cazare turistică, municpiul Blaj utilizează cel mai 

eficient (dintre municipiile și orașele din județ) capacitatea de cazare turistică existentă, unitățile 

de cazare de tip hotel stând cel mai bine din acest punct de vedere și nu pensiunile. Trendul 



 
 

 
 

 

94 
 

pozitiv și creșterea gradului de competitivitate al sectorului turistic în municipiul Blaj este 

demonstrat și de creșterea de peste 5 ori față de 2008 a numărului de angajați din domeniul 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare. 

 

Profilul competitiv și reziliența economică a Municipiului Blaj 

Această parte a analizei analizează profilul competitiv și reziliența economică a 

municipiului Blaj și a unor municipii cu profil asemănător - pondere însemnată a sectotului 

industriei prelucrătoare în economia locală, municipiu care nu este reședință de județ -  din partea 

de centru și vest României: Sebeș, Turda, Dej, Câmpia-Turzii, Gherla, Orăștie, Reghin, Sighetu 

Marmației și Carei. 

 

Tabel 7: Ponderea angajaților în industria prelucrătoare în anul 2008 municipiul Blaj și alte 

municipii cu profil asemănător 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza datelor ONRC 

 

Șocul la care am încercat să evaluăm, prin comparație, reziliența economică a municipiilor 

este criza financiar-economică declanșată la sfârșitul anului 2008 în România. Motivul pentru care 

am considerat ca având profil asemănător este acela că în anul de referință, respectiv înaintea 

crizei/șocului economic (anul 2008), aceste municipii aveau ponderi însemnate (peste o treime) ale 

angajaților în industria prelucrătoare, deci aveau un profil preponderent industrial. 

Înaintea descrierii metodoei de măsurare a rezilienței economice și a rezultatele obținute în 

ceea ce privește municipiul Blaj și celelalte nouă municipii trebuie să definim reziliența economică. 

Potrivit lui Di Caro (2017), reziliența economică reprezintă ”capacitatea unui loc dat (localitate, 

regiune, țară) de a rezista la un șoc, de a-și reveni după evenimente neașteptate și de a susține un 

trend de dezvoltare/creștere economică pe termen lung”. Astfel, reziliența economică poate fi 

interpretată ca un proces dinamic de rezistență și adaptare în care interdependența elementelor 

spațiale și temporale influențează modul în care economia reacționează la evenimente/fenomene 

Municipiu Blaj Sebeș Orăștie
Câmpia 

Turzii
Turda Gherla Carei Dej Reghin

 Sighetu 

Marmației

Ponderea angajaților în 

Industria prelucrătoare
62.8% 60.8% 59.1% 58.2% 34.9% 50.7% 60.0% 42.2% 58.5% 55.9%

Ponderea angajaților în industria prelucrătoare în anul 2008 în municipiul Blaș și alte municipii cu profil asemănător
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adverse/potrivnice. 

Metodele de măsurare a rezilienței economice sunt variate, însă o majoritatea dintre ele se 

bazează pe metoda ”cutiei negre”, adică pe măsurarea rezultatelor activității economice (cutia 

neagră) înainte de producerea șocului economic, în timpul producerii acestuia și după perioada de 

șoc. Rezultatele activității economice pot fi măsurate printr-o serie de indicatori precum PIB/ul, 

venitul, cifra de afaceri, profitul, productivitatea, consumul, antreprenoriatul/inițiativa 

antreprenorială etc. 

Pornind de la metodologia utilizată în 2018 de Joint Research Centre of European 

Commission (JRC) pentru măsurarea rezilienței regiunilor din Uniunea Europeană, în vederea 

măsurării rezilienței economice a municipiului Blaj și celorlalte nouă municipii la criza economică 

declanșată în 2008, în cazul fiecărui indicator am utilizat următoarele metode  de măsurare: 

 

Tabel 8: Măsurarea rezilienței economice 

Măurarea rezilienței economice Definiție Capacitate  

Impactul crizei 

Cât de mult a afectat criza fianciar-

economică acel indicator, respectiv 

acea dimensiune a econiomiei la nivel 

local?  

Diferență între nivelul din timpul crizei (media 

anilor 2009 - 2010) și nivelul pre-criză (media anilor 

2007-2008) 

Absorție 

Revenire din criză  

Cât de mult și-a revenit acel indicator, 

respectiv acea dimensiune a economiei 

locale după criză?  

Diferență între valorile cele mai recente (media 

anilor 2017 - 2018) și cele din timpul crizei (media 

anilor 2009 - 2010) 

Absorție și 

adaptare 

 

Performanță  

Care este situația acelui indicator/acea 

dimensiune a economiei locale în 

comparație cu nivelul pre-criză? 

Diferență între valorile cele mai recente (media 

anilor 2017 - 2018) și și nivelul pre-criză (media 

anilor 2007-2008) 

Adaptare și 

Performanță 

Sursa: adaptare după JRC, 2018 

 

Motivele pentru care au fost alese mediile respectivilor ani sunt că, pe baza mediei tuturor 

municipiilor analizate, s-a observat scăderea majorității indicatorilor în 2009 și 2010, după care în 

2011 începe revenire/creșterea. De semenea, în baza altor studii realizate la nivelul tuturor 

municipiilor din România pe aceiași indicatori, s-a observat că valorile medii au scăzut în anii 2009 
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și 2010, în 2011 reluându-și creșterea. Pentru a păstra simetria (în privința numărului de ani pentru 

care s-a calculat media), a fost utilizată media ultimilor 2 ani înainte de criză (2007 – 2008) și a 

ultimilor 2 ani pentru care au existat date (2017 – 2018). În cazul indicatorului numărul locuințelor 

terminate în cursul anului/1000 de locuitori, perioada pre-criză și cea de impact a fost calculată 

diferit datorită specificului indicatorului (detaliile și motivele se regăsesc mai jos, respectiv la 

calcularea rezilienței pe acest indicator. 

Această metodă de măsurare a fost utilizată pentru următorii indicatori: cifra de 

acaceri/locuitor (termeni reali, an de bază 2006), cifra de afaceri/angajat (termeni reali), numărul de 

salariați/1000 de locuitori, densitatea întreprinderilor (numărul întreprinderilor existente la 1000 de 

locuitori), capacitatea antreprenorială (numărul de întreprinderi nou-înființate la 1000 de locuitori), 

numărul de locuințe terminate în cursul anului/1000 de locuitori. Un punct slab al anlizei îl 

constituie faptul că din datele prelucrate și analizate lipsesc cele ale agenților economici care își au 

sediul social în alte UAT-uri decât cele analizate și ale căror valori figurează în dreptul acelor 

UAT-uri în care iși au sediul, deși au puncte de lucru în municipiile analizate. 

Interpretarea valorilor se face în următorul fel:  

 În cazul Impactului/Absorției, valorile pozitive (>0) înseamnă că în cazul acelui indicator, 

UAT-ul nu a fost afectată negativ de criza financiar-economică, valorile cele mai scăzute 

(punctul culminant al crizei) fiind mai ridicate decât cele dinaintea crizei; Cu cât sunt mai 

mari valorile (pozitive), cu atât mai puțin a fost afectată economia locală pe acea 

dimensiune/acel indicator; 

 În cazul Revenirii din criză/Absorției și adaptării, valorile mai mari (și pozitive) semnifică 

creștera valorilor acelui indicator, respectiv revenirea/recuperarea după criză/șocul 

economic; cu cât sunt mai mari valorile pozitive, cu atât și-a revenit mai mult economia 

locală pe acea dimensiune/indicator; 

 În cazul Performanței/Adaptării, valorile pozitive mari semnifică depășirea celor mai mari 

valori dinaintea crizei economice, respectiv performanța economiei locale în cazul acelui 

indicator; cu cât sunt mai mari, cu atât este mai performantă economia respectivei 

comunități pe acea dimensiune/acel indicator. 

În cazul cifrei de afaceri/locuitor, se poate observa că, exceptând Sebeșul, în toate celelalte 

municipii, inclusiv în Blaj, aceasta a scăzut în 2009 ca urmare a crizei financiar-economice 
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declanșate la sfârșitul anului 2008. Ca medie a tuturor municipiilor analizate, cifra de 

afaceri/locuitor scade/are un trend descendent din 2008 până în 2010, după care începe să crească 

din nou, în 2014 depășind (în termeni reali) valoarea din 2008. Între municipiile comparate, Blajul 

se situează pe locul 4, în privința valorii medii a cifrei de afaceri/locuitor în perioada analizată 

(31.537 de lei în termeni reali, an de bază 2008), pe primul loc situându-se municipiul Sebeș (de 

3,1 ori mai mare decât media municipiilor analizate), urmat de Carei, iar apoi de Reghin. Ca medie, 

pe ultimul loc se situează Sighetu Marmației în ceea ce privește cifra de afaceri/locuitor. 

Se poate observa că, exceptând Sebeșul și Careiul, toate celelalte opt municipii au fost 

afectate de criza economică (valorile negative din coloana referitoare la impact) în ceea ce privește 

cifra de afaceri/locuitor, cel mai puternic fiind afectat municipiul Câmpia Turzii, urmat de Gherla și 

Dej. În ceea ce privește revenirea după criză a cifrei de afaceri/locuitor, pe primul loc se află 

municipiul Sebeș, în cazul căruia, așa cum am văzut, nici măcar nu a scăzut acest indicator în 

perioada crizei față de perioada pre-criză. Blajul se situează pe locul 2, având o creștere a cifrei de 

afaceri față de perioada crizei (2009 – 2010) de 68.957 lei. Blajul este urmat în topul revenirii de 

Carei, Orăștie și Dej. Câmpia turzii însî întregistra însă în cea mai recentă perioadă pentru care au 

fost disponibile date (2017 – 2018), o valoare mai mică a cifrei de afaceri/locuitor decât în timpul 

crizei, în condițiile în care a fost cel mai puternic afectată de criză/a suferit cea mai mare scădere (-

7.954 lei/locuitor). În cazul performerilor (creșterea cifrei de afaceri/capita față de media perioadei 

pre-criză - 2007 – 2008), iarăși Sebeșul este de departe pe primul loc, iar Blajul pe locul 2, urmat în 

ordine de Carei, Orăștie și Dej. Municipiile care au contraperformat, respectiv aveau în 2017 – 

2018 o cifră de afaceri medie mai mică decât în perioada diaintea crizei sunt Câmpia Turzii și 

Turda. Creșteri mici ale cifrei de afaceri/locuitor față de perioada pre-criză au înregistrat Gherla 

(493 de lei) și Dej (6.190 lei) și Reghin (7.108 lei)  
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Tabel 9: Reziliență economică - Cifra de afaceri/locuitor: Impact, Revenire, Performanță în Blaj 

și alte municipii cu profil asemănător 

Sursa: prelucrare proprie date ONRC și INSSE 

 

Productivitatea angajaților din cele zece municipii comparate a fost mai puțin afectată de 

criza economică (dacă ne uităm la media celor zece municipii, cifra de afaceri/angajat a scăzut doar 

2009, din 2010 reluându-și creșterea). Practic, doar în patru municipii cifra de afaceri/angajat a 

scăzut  în timpul crizei economice (media anilor 2009 – 2010), acestea fiind Câmpia Turzii, Turda, 

Gherla și Dej. Celelate șase municipii, între care și Blajul, au valori mai mari ale productivității 

angajaților în timpul crizei decât în perioada pre-criză. În cazul revenirii (impropriu spus în cazul 

acelor municipii în care cifra de afaceri/angajat nu a scăzut) din criză, respectiv în comparație cu 

valorile din anii de vârf ai crizei economice, Blajul se situează pe locul trei, dupa Sebeș și Carei. În 

schimb, o parte dintre orașele în care productivitatea angajaților a scăzut în timpul crizei, au fost și 

cele a căror productivitatea a crescut cel mai puțin, respectiv Turda (creștere de doar 22.170 

lei/angajat) și Gherla (creștere de 39.594 lei/angajat). Creșteri mici ale cifrei de afaceri/angajat s-au 

înregistrat și în Sighetu Marmației și Reghin. Camparativ cu cifra de afaceri dinaintea crizei 

economice (media perioadei 2007 – 2008), cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri/angajat le 

înregistrează municpiul Sebeș, urmat de Blaj (creștere de 198.294 lei/angajat în termeni reali), 

Carei și Orăștie. La popul opus, cele mai mici creșteri față de perioada pre-criză le-au înregistrat 

Turda, Sighetu Marmației, Câmpia Turzii și Gherla. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie

Blaj 9963 15381 21083 14173 16209 19257 17658 19858 26450 31157 50489 76974 91323 31537 -3041 68957 65916

Sebeș 62725 68125 70909 72203 89330 99643 101913 103623 102279 105529 88704 215737 210376 107007 11249 132291 143540

Câmpia Turzii 21983 24532 32464 19118 21971 26728 15539 11125 13997 14687 16043 17734 20917 19757 -7954 -1219 -9172

Dej 20658 25843 32079 24637 21855 22601 24695 24781 27655 30884 35423 44335 25965 27801 -5715 11904 6190

Gherla 14722 18523 21485 16146 12247 13621 16181 16489 17453 17901 18470 19758 21236 17249 -5807 6301 493

Turda 15260 18056 25141 21725 12988 14249 12541 11119 12385 14756 16874 19035 19819 16458 -4241 2070 -2171

Orăștie 16849 16540 20758 16826 20273 24384 25997 30685 32740 34499 20690 44298 42454 26692 -100 24826 24727

Reghin 21354 24004 44286 41851 23822 25431 28167 30469 33673 35179 39850 41825 40681 33123 -1308 8417 7108

Sighetu Marmației 11227 12587 14267 12889 11780 12243 13694 13324 13966 15206 16232 16330 15914 13820 -1093 3787 2695

Carei 22720 27495 37243 36123 41497 50073 58391 55463 57583 63970 64854 69776 66998 50168 6441 29577 36018

Medie 21746 25109 31971 27569 27197 30823 31478 31694 33818 36377 36763 56580 55568 34361 -1157 28691 27534

Municipii
Cifra de afaceri/locuitor

Impact Revenire
Perform

anță
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Tabel 10: Reziliență economică - Cifra de afaceri/langajat: Impact, Revenire, Performanță în 

Blaj și alte municipii cu profil asemănător 

Sursa: prelucrare proprie date ONRC și INSSE 

 

Un indicator frecvent utilizat în studiile ce măsoară reziliența economică este evoluția 

numărului de salariați. Pentru a putea fi comparat, numărul salariaților trebuie raportat la populația 

localităților/regiunilor/țărilor pe care se efectuează analiza. Și în cazul de față, este indicatorul cel 

mai sensibil la criza economică declanșată la sfărșitul anului 2008. Se pot observa, că în medie, 

după anul 2008, se înregistrează valori mai mici ale acestui indicator în următorii 8 ani). Astfel, cu 

excepția municipiului Sighetu Marmației, în toate celelalte nouă municipii, numărul de 

salariați/1000 de locuitori a scăzut în medie în timpul perioadei de vârf a crizei economice (media 

anilor 2009 – 2010), cel mai mult în Câmpia Turzii, urmată de Gherla și Dej. La polul opus, adică 

cele mai puțin afectate din perspectiva numărului de salariați/100 de locuitori în perioada de vârf a 

crizei au fost Carei, Reghin și Blaj. În comparație cu perioada de vârf a crizei economice (2009 – 

2010), cea mai mare creștere a numărului de salariați/1000 de locuitori a înregistrat-o municipiul 

Orăștie, urmat de Sebeș și de Blaj. Există câteva dintre municipii care cau un număr mai mic de 

salariați/1000 de locuitori decât în timpul perioadei de vârf a crizei și anume Câmpia Turzii, 

Gherla, Sighetu Marmației și Turda. Performeri față de perioada pre-criză în cazul acestui indicator 

sunt Orăștie, Blaj și Sebeș, iar contraperformeri sunt Câmpia Turzii, Gherla, Dej și Turda.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie

Blaj 53193 74804 108416 115208 128020 113698 111159 116825 139183 154262 222033 274910 304897 147431 30004 168289 198294

Sebeș 208326 219036 215708 240725 289316 314045 321959 298134 298605 290716 299514 648489 620787 328105 47648 369618 417266

Câmpia Turzii 84830 104315 145995 98636 125949 154132 97248 90746 118577 127273 129253 152157 158426 122118 -12862 42999 30137

Dej 104550 129060 163301 148774 141168 143683 155394 157357 169459 176176 187835 228775 151656 158245 -1210 45244 44035

Gherla 68912 79758 92998 88521 81094 87528 98482 85778 96909 95314 106017 119395 129408 94624 -1571 39594 38023

Turda 96066 111793 148410 143640 105999 111555 99558 91864 119699 122907 132785 144972 149007 121404 -5282 22170 16888

Orăștie 61761 66206 89324 86655 106961 119759 144338 163238 166525 170638 125118 198475 190998 130000 19043 97929 116971

Reghin 70532 90252 153358 161868 107513 107304 111697 120210 134537 141967 158024 165089 167583 129995 12885 31645 44531

Sighetu Marmației 65702 70907 78222 80718 76238 76680 83973 79328 84614 93481 100835 102336 104998 84464 3914 25189 29103

Carei 103974 118608 162214 179347 217245 222643 262152 247505 248019 260324 248178 272631 248815 214743 57885 62427 120312

Medie 91785 106474 135795 134409 137950 145103 148596 145098 157613 163306 170959 230723 222658 153113 15045 90510 105556

Municipii
Cifra de afaceri/angajat

Impact Revenire
Perform

anță
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Tabel 30: Reziliență economică – numărul de angajați/1000 de locuitori: Impact, Revenire, 

Performanță în Blaj și alte municipii cu profil asemănător 

Sursa: prelucrare proprie date INSSE 

 

Ar mai fi de adăugat la analiza numărului de salariați/1000 de locuitori, că municipiul Blaj 

are în medie, pe parcursul celor 13 ani analizați o medie de 252 de salariați/1000 de locuitori, 

situându-se pe locul 5, după Sebeș, Orăștie, Carei și Reghin. Această poziționare este cauzată însă 

de valorile mici ale indicatorului până în anul 2017, după care se înregistrează creșteri 

semnificative, ajungând ca în 2018 să fie 339 de salariați/1000 de locuitori în Blaj, ceea ce-l 

poziționa în acest an pe locul 3 între cele zece municipii analizate. 

Densitatea întreprinderilor (numărul întreprinderilor active/1000 de locuitori) este o altă 

variabilă care sensibilă la criza financiar-econiomică declanșată la sfărșitul anului 2008, exceptând  

Câmpia Turzii, toate celelalte municipii înregistrând scăderi ale indicatorului, ceea ce indică 

falimentul sau relocarea unor întrprinderi. Cel mai afectat în ceea ce privește densitatea 

întreprinderilor a fost municipiul Carei, urmat de Dej și Reghin. În schimb cel mai puțin afectate au 

fost Câmpia Turzii, Blaj și Turda. De observat însă că dintre acestea, Blajul și Câmpia Turzii sunt 

cele care au în medie în perioada studiată cele mai mici valori ale acestui indicator. Blajul se 

situează practic la coada clasamentului, înregistrând în medie cea mai scăzută densitate a 

întreprinderilor. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie

Blaj 249 260 284 255 221 229 222 199 217 240 261 300 339 252 -34 82 48

Sebeș 351 371 387 348 323 339 353 352 362 366 390 421 422 368 -43 86 43

Câmpia Turzii 355 313 299 232 210 192 173 135 129 130 128 141 149 199 -85 -76 -161

Dej 282 306 293 258 237 222 236 240 222 237 247 254 257 253 -52 8 -44

Gherla 255 294 283 233 219 185 187 192 217 219 193 199 187 220 -63 -33 -96

Turda 199 211 223 186 170 164 160 157 149 168 171 176 169 177 -39 -5 -44

Orăștie 320 314 268 240 240 307 344 410 448 466 441 446 449 361 -51 207 156

Reghin 331 328 305 300 277 281 285 291 298 278 281 300 291 296 -28 7 -21

Sighetu Marmației 229 239 250 267 258 261 228 190 191 212 213 227 229 230 18 -34 -16

Carei 274 296 335 318 293 285 292 294 307 306 308 310 313 302 -10 6 -4

Medie 285 293 293 264 245 247 248 246 254 262 263 277 281 266 -39 25 -14

Municipii
Salariați/ 1000 de locuitori

Impact Revenire
Perform

anță
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Tabel 31: Reziliență economică – densitatea întreprinderilor: Impact, Revenire, Performanță în 

Blaj și alte municipii cu profil asemănător 

Sursa: prelucrare proprie date ONRC și INSSE 

 

În comparație cu valorile din timpul crizei, densitatea întreprinderilor a crescut cel mai 

mult în Dej, Carei și Câmpia Turzii. În Orăștie și Sighetu Marmației, în schimb, densitatea 

întreprinderilor din perioada cea mai recentă pentru care au existat date disponible sunt mai mici 

decât valorile din timpul crizei economice. Performeri la creșterea densității întreprinderilor față de 

perioada dinaintea crizei sunt Dej, Câmpia Turzii, Blaj și Carei, în timp ce contraperformeri sunt 

Orăștie, Sighetu Marmației și Reghin, aceste municipii având o densitate a întreprionderilor mai 

mică decât în perioada pre-criză. 

Inițiativa antreprenorială a avut și ea de suferit de pe urma crizei economice. Așa cum se 

poate observa, capacitatea antreprenorială (numărul întreprinderilor nou-înființate/1000 de 

locuitori) a scăzut semnificativ în 2009. Mai mult, evoluția aceste variabile relevă faptul că spre 

deosebire de prioductivitate sau de cifra de afaceri/locuitor, la fel ca și în cazul numărului de 

salariați/1000 de locuitori, efectul negativ al crizei se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. 

Astfel, după scăderea din 2009, valorile indicatorului oscilează foarte puțin, iar în 2014 își reiau 

trendul de scădere (probabil în urma unui alt factor/șoc ce a afectat inițiativa antreprenorială), 

atingând ce mai mică valoare în 2016. O creștere semnificativ a capacității antreprenoriale se 

înregistrează în 2017, însă valoarea medie a celor 10 municipii analizate este sub valoarea din 

2008.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie

Blaj 15.3 17.8 20.0 18.2 18.5 19.7 18.6 19.0 20.0 20.2 20.8 22.1 22.2 19.4 -0.5 3.8 3.3

Sebeș 34.3 37.0 40.4 38.2 37.0 37.2 36.8 37.8 37.9 38.3 38.1 40.7 40.0 38.0 -1.1 2.7 1.6

Câmpia Turzii 18.9 21.4 24.7 23.5 22.6 23.6 24.2 24.8 25.1 25.0 26.0 28.2 28.7 24.4 0.0 5.4 5.4

Dej 36.7 38.8 40.6 36.5 36.7 38.9 38.8 39.2 42.2 43.2 43.4 46.0 45.6 40.5 -3.1 9.2 6.1

Gherla 29.5 33.6 37.9 34.1 33.2 34.4 34.0 33.1 33.8 33.9 34.4 37.0 37.7 34.3 -2.1 3.7 1.6

Turda 27.2 30.1 31.5 30.1 29.0 30.0 29.4 29.6 28.7 29.4 29.6 31.1 31.4 29.8 -1.2 1.7 0.5

Orăștie 27.5 28.2 28.3 27.3 26.5 28.0 26.8 26.1 24.2 25.4 25.2 25.5 23.5 26.3 -1.4 -2.4 -3.8

Reghin 35.1 37.7 40.0 36.7 35.6 35.3 34.4 35.5 34.8 34.9 35.5 37.1 36.1 36.0 -2.7 0.4 -2.3

Sighetu Marmației 22.2 25.4 26.6 24.6 23.6 22.7 22.8 21.9 22.4 23.0 23.4 24.6 21.9 23.5 -1.9 -0.9 -2.8

Carei 26.0 28.7 30.3 26.9 25.8 29.3 29.1 28.5 29.6 30.4 31.3 32.1 32.5 29.3 -3.1 5.9 2.8

Medie 27.3 29.9 32.0 29.6 28.9 29.9 29.5 29.5 29.9 30.4 30.8 32.4 32.0 30.2 -1.7 3.0 1.2

Municipii
Densitatea întreprinderilor

Impact Revenire
Perform

anță
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Tabel 32: Reziliență economică – capacitatea antreprenorială: Impact, Revenire, Performanță în 

Blaj și alte municipii cu profil asemănător 

Sursa: prelucrare proprie date ONRC și INSSE 

 

În ceea ce privește impactul, capacitatea antreprenorială a fost cel mai mult afectată de 

criza economică în Gherla, Turda Dej și Câmpia Turzii, iar cel mai puțin în Carei și Sighetu 

Marmației. În municipiul Blaj, în perioada de vărf a crizei (media anilor 2009 și 2010), numărul de 

întreprinderi nou-înființate a fost ușor mai mare decât în perioada pre-criză, în timp ce în Orăștie a 

fost același. Față de perioada de vârf a crizei economice, capacitatea antreprenorială a crescut cel 

mai mult în Gherla, Dej și Câmpia Turzii, adică în cele în care scăzuse cel mai mult. În cea mai 

recentă perioadă (media 2017 – 2018), față de valorile dinaintea crizei, nici unul dintre municipii 

nu înregistrează valori mai mari ale capacității antreprenoriale. 

Numărul locuințelor teminate în timpul anului este un indicator aparte (lagging or delaying 

indicator/indicator cu effect întârziat) și care nu suferă modificări imediate în cazul unui șoc din 

cauza perioadei mai lungi de finalizare a construcțiilor și a faptului că investițiilor deja începute în 

construcția locuințelor trebuie duse la bun sfărșit, chair dacă este criză, pentru a mai diminua 

pierderile. De aceea, practic, utilizând aceași unitate de măsură ca în cazul celorlalți indicatori, se 

observă că, în medie, acest indicator nu a scăzut în 2009, unele municipii înregistrând valori mai 

mari decât în 2008, astfel că media în 2009 este egală cu cea din 2008. Din acest motiv, pentru 

acest indicator, perioada pre-criză a fost calculată ca medie a valorilor din perioada 2008-2009, iar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie

Blaj 5.6 6.1 6.2 5.5 7.6 7.3 5.9 4.8 3.1 4.4 4.1 6.4 4.8 5.5 0.4 -1.0 -0.6

Sebeș 7.2 8.6 7.6 5.5 6.3 5.7 6.3 7.2 5.2 6.7 5.3 7.5 7.1 6.6 -2.1 1.3 -0.8

Câmpia Turzii 5.4 7.0 6.6 3.7 4.8 5.2 4.8 4.6 4.4 4.8 3.5 6.5 5.7 5.1 -2.6 1.9 -0.7

Dej 7.4 8.2 7.3 4.1 4.6 5.4 5.5 5.5 5.7 5.2 4.1 7.8 7.2 6.0 -3.4 3.1 -0.2

Gherla 7.3 10.9 8.2 3.9 5.0 6.0 6.1 5.6 3.7 4.3 4.9 7.7 8.1 6.3 -5.1 3.4 -1.6

Turda 7.7 8.4 8.0 4.8 4.5 4.7 4.5 5.1 4.0 4.7 4.1 6.1 5.9 5.6 -3.6 1.4 -2.2

Orăștie 5.4 5.8 5.3 4.8 6.3 5.3 5.2 4.8 4.6 3.8 3.7 4.3 4.2 4.9 0.0 -1.3 -1.3

Reghin 6.4 8.1 7.3 6.7 6.2 6.6 5.7 5.4 5.5 5.9 5.0 7.7 7.0 6.4 -1.2 0.9 -0.3

Sighetu Marmației 6.6 7.0 6.1 6.8 4.8 5.0 5.0 4.4 4.7 4.6 3.9 5.5 6.6 5.5 -0.7 0.2 -0.5

Carei 6.1 7.4 7.3 7.0 7.3 5.9 5.2 4.4 5.7 4.4 4.1 4.7 5.8 5.8 -0.2 -1.9 -2.0

Medie 6.5 7.8 7.0 5.3 5.8 5.7 5.4 5.2 4.7 4.9 4.3 6.4 6.2 5.8 -1.8 0.8 -1.0

Municipii
Capacitatea antreprenorială

Impact Revenire
Perform

anță
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pentru perioada de criză a fost calculată media valorilor perioadei 2010 – 2012, deși cele mai mici 

valori s-au înregistrat în anii următori, respectiv cei mai recenți. 

Ca medie a perioadei, municipiul Blaj se situează pe ultimul loc la numărul de locuințe 

terminate în cursul anului/1000 de locuitori, cu o medie de 0,6 locuințe terminate/1000 de locuitori. 

Valori mici înregistrează de asemenea, Orăștie, Turda și Carei. Cea mai mare valoare medie a 

acestui indicator o înregistrează municipiul Gherla, urmat de Reghin și Sebeș.  

În ceea ce privește impactul crizei economice, cel mai puțin afectate au fost municipiile 

care înregistrează și cele mai mici valori medii în perioada analizată, respectiv Turda, Orăștie și 

Blaj, în aceste municipii, numărul locuințelor terminate în perioada 2010 – 2012 find mai mare 

decât în perioada 2008 – 2009. În schimb în Gherla, Carei și Sebeș se înregistrează cele mai mari 

scăderi ale indicatorului. În privința revenirii, Sebeș, urmat de Dej și Blaj sunt municipiile care în 

perioada 2016 – 2018 înregistrează un mumăr mai mare de locuințe terminate în cursul anului decât 

în perioada 2010 – 2012. Toate celelalte patru municipii înregistrează valori mai mici ale acestui 

indicator.  

 

Tabel 33: Reziliență economică – numărul de locuințe terminate în cursul anului/1000 de 

locuitori: Impact, Revenire, Performanță în Blaj și alte municipii cu profil asemănător  

 Sursa: prelucrare proprie date ONRC și INSSE 

 

Comparativ cu perioada 2007 – 2009, singurele municipii care înregistrează valori mai 

mari ale indicatorului sunt Dej și Blaj, toate celelalte avînd valori sub cele dina perioada 2008 – 

2009. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Medie

Blaj 0.3 0.3 0.2 0.9 0.5 0.7 0.5 0.9 0.2 1.3 0.3 1.6 0.4 0.6 0.3 0.2 0.5

Sebeș 0.9 1.9 2.1 2.1 1.4 1.0 0.9 1.3 2.1 1.7 1.8 1.7 2.3 1.6 -0.4 0.4 -0.1

Câmpia Turzii 0.5 1.5 1.7 2.7 1.5 1.8 0.9 1.6 0.6 1.2 1.8 1.1 0.5 1.3 -0.2 -1.3 -1.4

Dej 0.7 0.7 1.2 1.1 0.6 1.0 1.0 0.7 0.7 1.0 0.9 2.3 0.9 1.0 0.1 0.3 0.4

Gherla 4.1 4.9 7.1 8.2 3.1 2.0 3.9 2.5 1.7 2.3 0.6 0.4 2.2 3.3 -3.2 -3.1 -6.3

Turda 1.5 0.8 0.6 0.4 1.2 2.5 0.8 1.7 0.5 0.4 0.4 0.6 0.1 0.9 1.7 -1.9 -0.1

Orăștie 0.2 1.1 1.3 0.1 0.6 2.8 0.6 0.9 0.4 0.4 1.0 0.7 0.3 0.8 1.3 -1.5 -0.2

Reghin 2.6 2.5 2.9 3.0 2.5 1.0 2.0 2.7 2.1 1.7 1.2 0.9 0.9 2.0 -0.2 -1.9 -2.1

Sighetu Marmației 1.5 1.8 0.9 1.0 0.8 0.8 1.1 0.4 0.9 0.6 0.7 0.9 0.8 0.9 0.3 -0.4 -0.1

Carei 0.6 0.5 2.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.8 2.7 0.9 0.5 0.9 -0.8 -0.1 -0.9

Medie 1.3 1.6 2.0 2.0 1.3 1.4 1.2 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 1.3 -0.1 -0.9 -1.0

Municipii
Locuințe terminate în cursul anului / 1000 locuitori

Impact Revenire
Perform

anță
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Gradul de diversificare a economiei locale – factor determinant al rezilienței economice 

O economie locală/regională diversificată este considerată un factor determinant (un 

potențial driver) al rezilienței economice, o structură diversificată a acesteia permițând 

”împărțirea”, distribuirea riscurilor între sectoarele economice. În schimb, o economie 

locală/regională puternic specializată – de exemplu una bazată preponderent pe industria 

prelucrătoare – este considerată mai vulnerabilă și instabilă în cazul apariției șocurilor de diverse 

tipuri: economice, politice, de mediu etc. În același timp însă, diversitatea economică are o serie de 

costuri precum insuficienta specializare a forței de muncă sau pierderea din vedere/distragerea 

atenției de la acele sectoare industriale în care specializarea generează avantaje. Așadar, beneficiile 

și costurile diversificării economiei locale/regionale depind de o serie de circumstanțe. Gradul 

ridicat de diversificare poate fi un avantaj pentru comunitățile predispuse la dezastre, deoarece 

poate reduce la minimum impactul negativ și poate favoriza recuperarea după evenimentele de 

dezastru. În același timp însă, diversitatea economică poate încetini creșterea veniturilor în absența 

unui dezastru, chiar dacă a facilitat creșterea ocupării forței de muncă. 

O economile locală/regională diversificată implică de obicei o structură echilibrată a 

ocupării forței de muncă între sectoarele economice, implicând astfel stabilitate, deoarece în acest 

caz economia nu depinde de o bază industrială îngustă, permițând astfel transferul și dispersarea 

șocurilor și contribuind la redresarea și adaptarea economiilor regionale (Dawley, Pike, Tomaney, 

2010). Pe de altă parte însă, studii privind impactul crizei financiar-economice declanșate în 2007-

2008 în regiunile europene indică faptul că regiunile cu o pondere mai însemnată a serviciilor, în 

special a celor financiar-bancare și a celor bazate pe cunoaștere și inovare au fost printre cele mai 

afectate, în timp ce regiunile europene cu un sector industrial bine dezvoltat, de înaltă și medie 

tehnologie, s-a dovedit a fi cel mai rezistent la criză (Jaegers, Lipp-LinGua, Amil, 2013). 

În analiza gradului de diversitate a economiei locale a celor 10 municipii luate spre a fi 

comparate am utilizat Indexul Hachman. Acest index măsoară gradul în care structura economiei 

locale (în ceea ce privește ponderea salariaților) se apropie de structura economiei naționale. 

Valorile indexului pot fi cuprinse între 0 și 1, un scor mai mare indicând un nivel mai ridicat de 

diversificare la nivelul economiei locale si viceversa.  

Potrivit valorilor din tabelul de mai jos, municipiul Blaj înregistra în 2018 cel mai scăzut 

nivel de diversificare a economiei locale. Valori mici ale nivelului de diversificare al economiei 
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locale mai înregistrau în 2018 și Orăștie și Sebeș. La polul opus, nivelurile cele mai ridicate de 

diversificare  economică se înregistrau în 2018 în Turda, Dej și Reghin. Așa cum s-a putut observa 

mai sus, exceptând numărul de locuințe terminate în cursul anului,  municipiile Turda și Dej au fost 

între municipiile cel mai puternic afectate de criza economică. Contrar teoriei privind avantajul 

diversificării economiei locale în cazul șocurilor, aceste municipii aveau cel mai ridicat nivel de 

diversificare și în 2008, iar în acest an, după industrie, cea mai importantă pondere în economia 

locală o avea comerțul. În anul de vârf al crizei, ordinea municpiilor în privința nivelului de 

diversificare a economiei locale se păstrează. În 2018, ordinea se schimbă, însă pe ultimele locuri 

rămân aceleași municipii care erau în 2008 și în 2010 (diferă doar ordinea ultimelor 2): Blaj, 

Orăștie și Sebeș. Așa cum se poate vedea, acestea sunt cele mai puternic industrializate municipii. 

 

Tabel 34: Structura economiei locale și gradul de diversificare a acesteia în Blaj și alte municipii 

cu profil economic asemănător 

Sursa: prelucrare proprie date ONRC 

 

În privința schimbărilor structurii economiei locale și a nivelului de diversificare în cele 

zece municipii, datele din tabelul de mai jos arată o creștere a ponderii serviciilor (4,7%) și o 

ușoară creștere a ponderii industriei (0,3), în timp ce ponderea sectorului construcțiilor și a 

comerțului a scăzut. În privința diversificării economiei locale, gradul de diversificare a crescut în 

Reghin, Câmpia Turzii și foarte puțin în Carei, iar asta s-a întâmplat pe fondul scăderii ponderii 

industriei și creșterii ponderii serviciilor și comerțului.  

% 

Industrie 

% 

Construcții
% Comerț % Servicii

Indice 

Hachman 

% 

Industrie 

% 

Construcții
% Comerț % Servicii

Indice 

Hachman 

% 

Industrie 

% 

Construcții
% Comerț % Servicii

Indice 

Hachman 

 Blaj 63.9% 5.7% 14.3% 5.1% 56.2% 55.6% 5.9% 17.4% 7.3% 52.0% 80.8% 4.6% 7.7% 6.1% 40.9%

Sebes 61.0% 5.9% 13.4% 15.8% 65.3% 61.2% 4.9% 15.3% 14.6% 57.3% 60.6% 5.2% 12.9% 19.7% 61.0%

Orăștie 59.2% 7.4% 16.5% 10.4% 66.2% 60.0% 6.1% 17.3% 11.3% 58.4% 63.1% 4.6% 15.7% 9.9% 58.2%

Campia Turzii 58.3% 12.9% 12.8% 13.2% 68.3% 57.0% 11.9% 12.3% 15.4% 62.5% 46.6% 12.7% 14.6% 20.8% 74.8%

Turda 36.3% 14.8% 24.1% 21.4% 87.4% 36.9% 14.6% 23.4% 20.8% 82.7% 35.3% 12.7% 17.2% 28.0% 80.2%

Gherla 50.9% 17.4% 16.6% 13.3% 75.0% 55.1% 7.7% 20.8% 13.5% 63.9% 61.4% 7.3% 12.4% 15.8% 60.8%

Carei 60.1% 4.2% 21.3% 10.6% 66.1% 56.3% 2.8% 26.1% 11.2% 60.5% 56.3% 2.7% 23.0% 14.0% 66.3%

Dej 42.4% 10.5% 25.4% 20.6% 85.3% 42.1% 7.7% 25.9% 22.7% 80.2% 31.8% 10.9% 22.2% 33.5% 85.0%

Reghin 58.7% 8.6% 15.8% 9.2% 66.7% 54.3% 7.1% 21.2% 11.3% 64.8% 52.1% 5.2% 21.0% 17.4% 73.6%

Sighetu Marmatiei 56.1% 8.5% 17.8% 14.0% 70.6% 57.8% 5.2% 17.2% 16.2% 60.6% 61.6% 5.7% 14.8% 15.7% 61.0%

Medie 54.7% 9.6% 17.8% 13.4% 70.7% 53.6% 7.4% 19.7% 14.4% 64.3% 55.0% 7.2% 16.1% 18.1% 66.2%

Municipiul

2008 2010 2018
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Tabel 11: Modificarea structurii economiei locale și a gradului de diversificare în Blaj și alte 

municipii cu profil economic asemănător 

Municipiul 

Diferență 2018 - 2008 

Industrie Construcții Comerț Servicii 
Indice 

Hachman 

 Blaj 17.0% -1.1% -6.7% 1.0% -15.3% 

Sebes -0.5% -0.8% -0.5% 3.9% -4.3% 

Orăștie 3.9% -2.7% -0.8% -0.5% -8.0% 

Campia Turzii -11.7% -0.3% 1.8% 7.6% 6.4% 

Turda -1.0% -2.1% -6.9% 6.6% -7.1% 

Gherla 10.6% -10.1% -4.1% 2.4% -14.2% 

Carei -3.8% -1.5% 1.6% 3.5% 0.2% 

Dej -10.6% 0.4% -3.2% 12.8% -0.2% 

Reghin -6.6% -3.4% 5.2% 8.1% 6.9% 

Sighetu 

Marmatiei 5.5% -2.7% -3.0% 1.7% -9.5% 

Medie 0.3% -2.4% -1.7% 4.7% -4.5% 

Sursa: prelucrare proprie date ONRC 

 

Ponderea industriei a crescut cel mai mult față de 2008 în Blaj, Gherla și Sighetu 

Marmației și a scăzut cel mai mult în Câmpia Turzii, Dej și Reghin. Ponderea serviciilor a crescut 

cel mai mult în Dej, Reghin, Câmpia Turzii și Turda și a scăzut doar în Orăștie. Ponderea 

constucțiilor a crescut doar în Dej (foarte puțin) și a scăzut cel mai mult în Gherla, Reghin, Orăștie 

și Sighetu Marmației. Ponderea comerțului a scăzut în toate municipiile, cel mai mult în Blaj, 

Gherla și Dej. 

Principalele concluzii ale acestei analize sunt următoarele: 
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 Ca dimensiune a activității economice (măsutară prin intermediul cifrei de afaceri), Blajul 

se situează pe locul 4 între cele zece municipii analizate, după Sebeș, Carei și Reghin, însă 

înregistrează a doua cea mai mare creștere a activității economice, după Sebeș.  

 Deși avea (înaintea crizei economice) și are cel mai scăzut nivel de diversificare a 

econiomiei locale, fiind puternic industrializat, municipiul Blaj nu a fost cel mai afectat în 

ceea ce privește dimensiunea activității economice (cifra de afaceri) de criza economică 

declanșată la sfărșitul anului 2008, alte municipii cu un grad mai ridicat de diversificare 

fiind mult mai puternic afectate. 

 Nivelul productivității angajaților din Blaj este printre cele mai ridicate dintre municipiile 

comparate, fiind depășit de Sebeș și Carei; de asemenea, productivitatea nu a avut de 

suferit de pe urma crizei economice, iar Blajul înregistrează a doua cea mai mare creștere a 

prioductivității după criza economică și comparativ cu valorile pre-criză, fiind depășit doar 

de Sebeș. 

 Nivelul de ocupare/numărul de salariați a fost puternic afectat de criza economică în toate 

municipiile analizate, cu excepția municipiului Sighetu Marmației. Blajul a înregistrat însă 

a treia cea mai mare revenire/creștere a numărului de salariați comparativ cu perioada 

crizei și a doua cea mai mare creștere comparativ cu perioada pre-criză. 

 Densitatea întreprinderilor a fost mai puțin afectată de criza economică în Blaj, municipiul 

având însă cea mai scăzută valoare a acestui indicator înaintea crizei, cît și ca medie pe 

toată perioada analizată a celor 13 ani. După criză, se constată o creștere treptată mai mare 

decât media celorlalte municipii a densității întreprinderilor în Blaj, însă municipiul 

rămâne în continuare codaș în cazul acestui indicator. 

 Inițiativă și capacitatea antreprenorială în Blaj nu a fost afectată de criza economică,  pe 

perioada acesteia neînregistrându-se valori mai jmici decât înaintea crizei, însă valorile 

post criză sunt mai mici decît cele din timpul crizei și înainta acesteia, iar municipiul se 

situează (în medie) printre ultimele locuri la acest indicator. 

 În cazul locuințelor terminate în cursul anului, Blajul este pe ultimul loc (media perioadei), 

însă criza economică a afectat foarte puțin evoluția acestui indicator, iar în ultimii ani (în 

special în 2017) se constată o creștere îănsemnată a acestui indicator. 

 Având cel mai scăzut nivel de diversificare a economiei locale, per ansamblu, municipiul 
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Blaj nu a fost cel mai afectat de criza economică declanșată la sfărșitul anului 2008, însă a 

înregistrat una dintre cele mai mari creșteri/reveniri ale economiei locale, nivelul de 

diversificare economică scăzând și mai mult. Această situație trebuie însă avută în vedere, 

cu atât mai mult cu cât peste 60% din numărul total de angajați ai întreprinderilor active 

sunt angajați în cadrul a două companii din domeniul industriei prelucrătoare. Asta 

deoarece, așa cum s-a văzut și în alte cazuri cu o concentrare puternică a numărului de 

angajați în cadul unui număr redus de companii dintr-un domeniu, relocarea activității 

economice sau schimbarea tehnologiei (a se vedea cazul relocării companiei Nokia din 

Bochum, iar apoi din  comuna Jucu în anul 2011) poate duce la concediera bruscă a unui 

număr mare de angajați, cu un impact negativ major asupra economiei și comunității 

locale. Soluția este diversificare, respectiv atragerea și dezvoltarea de companii pe plan 

local și din alte domenii, inclusiv din industria prelucrătoare care să nu fie dependente de 

cele mari existente deja. 

 

Analiza performanțelor economiei locale 

În continuare ne vom focusa pe identificarea sectoarelor și domeniilor de activitate 

economică în care municipiul Blaj este specializat și are avantaje competitive, precum și a 

sectoarelor și domeniilor necompetitive sau aflate în declin. În realizarea analizei au fost utilizate 

două instrumente: Coeficientul Locațional și Variația Diferențială. Ambele instrumente utilizează 

ca indicator numărul de angajați, comparând nivelul local cu cel național. Este important să 

reamintim, că la fel ca anliza sectorială, datele se referă doar la sectorul privat, respectiv la 

angajații întreprinderilor active și nu includ angajații din sectorul public, precum și pe cei ai 

persoanelor fizice autorizate și ai întreprinderilor individuale. 

Pentru calcularea idicatorilor pe sectoare ale economiei au fost utilizate datele din perioada 

pre-criză (2008), cele ale perioadei de vârf a crizei (2010) și cele mai recente date (2018). În cazul 

domeniilor economice analiza a fost efectuată doar pentru anii 2008 și 2018. Analiza a facilitat 

astfel și identificarea sectoarelor și domeniilor care au fost mai reziliente din punct de vedere 

economic, respectiv a celor în rândul cărora șocul economic a declanșat transformări. 

În realizarea analizei a fost utilizată clasificația sectoarelor și a domeniilor economiei 

naționale, respectiv datele privind numărul de angajați ai întreprinderilor active (sunt excluși 

angajații sectorului public, precum și cei ai persoanelor fizice autorizate și ai întreprinderilor 
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individuale). Nivelul de referință ales a fost cel național. 

 

Coeficientul Locațional (CL) 

Coeficientul de localizare/locațional permite identificarea sectoarelor și domeniilor 

economice concentrate la nivel local, adică a acelor sectoare și domenii care produc mai mult decât 

se consumă la nivel local și au – cel puțin din punct de vedere teoretic – capacitate de a ”exporta” o 

parte din ceea ce se produce la nivel local. Când spunem capacitatea de a”exporta”, nu ne referim 

la sensul comun/cunoscut al termenului, ci la capacitatea firmelor locale din respectivele sectoare și 

domenii de a produce mai mult decât se consumă la nivel local, ”surplusul” de bunuri și servicii 

rezultate putând fi achiziționate/utilizate de către rezidenții altor zone, exterioare UAT-ului. 

În acest fel CL ne ajută să determinăm în ce măsură un anumit sector sau domeniu al 

economiei locale are o situație generală (prin prisma numărului de angajați) mai bună sau mai slabă 

decât nivelul de referință (cel național, în cazul de față). O situație mai bună decât nivelul de 

referință indică un grad mai ridicat de specializare, pe când o valoare sub nivelul de referință, 

indică un nivel scăzut de specializare. Astfel, coeficientul locațional este un indicator nivelului de 

specializare al sectorului/domeniului față de nivelul de referință. 

Compararea valorilor CL obținute în diferite perioade poate arăta dacă 

localitatea/zona/regiunea devine mai mult sau mai puțin specializată de-a lungul timpului, în acest 

fel putându-se evalua impactul politicilor economice implementate asupra competitivității, sau 

putându-se prezice impactul potențial al acestora asupra forței de muncă din anumite sectoare și 

domenii. 

Coeficientul de localizare poate fi mai mic decât 1, egal cu 1 sau mai mare decât 1. Un 

coeficient sub 1 (ca normă, sub 0,8) arată că domeniul respectiv nu produce suficient la nivel local 

astfel încât să acopere cererea, indicând că în aceste zone au loc ”importuri”. Astfel, o valoare 

subunitară a coeficientului arată că sectorul respectiv este subreprezentat comparativ cu nivelul de 

referință (nivelul național în cazul de față). În cazul în care valoarea coeficientului este apropiată de 

1, se poate spune că sectorul respectiv servește cel mult cererea locală pentru producerea acelor 

bunuri și servicii (în cazul în care coeficientul este apropiat de o valoare unitară). 

Valoarea supraunitară a CL arată că activitățile sectorului/domeniului sunt concentrate la 

nivel local, respectiv că produce și pentru alte zone, cel puțin pentru cele cu care s-a efectuat 

comparația. Valoarea supraunitară arată că procentul angajaților de la nivel local este mai mare 
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decât cel al zonei de referință, în acest caz existând o foarte mare probabilitate ca bunurile și 

serviciile produse de aceste sectoare să fie ”exportate”, ceea ce poate însemna valoare adăugată 

ridicată ce servește intereselor comunității. De regulă, un coeficient mai mare decât 1,2 indică un 

potențial de ”export” în alte comunități și, implicit, atragerea de resurse extracomunitare. 

 

Coeficientul locațional pe sectoare și domenii - sectoare și domenii concentrate la 

nivel local 

Valorile coeficientului locațional al municpiului Blaj pe sectoare economice pentru anii 

2008, 2010 și 2018 se pot observa în tabelul de mai jos: 

 

Table 12: Coeficientul locațional al municipiului Blaj pe sectoare ale economiei în 2008, 2010 și 

2018 

Sectoare ale economiei CL 2008 CL2010 CL2018 

Activităţi aie gospodăriilor private in calitate de angajator de personal casnic; 

activităţi aie gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate 

consumului propriu 

0.00 0.00 0.00 

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 0.00 0.00 0.00 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 0.03 0.04 0.18 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0.00 0.00 0.00 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 0.24 0.25 0.24 

Administraţie publică şl apărare; asigurări sociale din sistemul public 0.00 0.00 0.00 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 3.35 4.17 0.23 

Alte activităţi de servicii 0.25 0.16 0.11 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntui; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 0.69 0.83 0.36 

Construcţii 0.47 0.54 0.57 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1.10 1.22 0.03 

Hoteluri şi restaurante 0.39 0.68 0.27 

Industria extractivă 0.62 0.00 0.00 
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Industria prelucrătoare 2.08 2.16 2.94 

Informaţii şi comunicaţii 0.17 0.05 0.01 

Intermedieri financiare şi asigurări 0.04 0.03 0.02 

Învăţământ 0.58 1.09 0.44 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 
0.00 0.00 0.00 

Sănătate şi asistenţă socială 0.39 0.57 0.21 

Transport şl depozitare 0.18 0.31 0.23 

Tranzacţii imobiliare 0.11 0.00 0.06 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

 

Dacă în 2008 și 2010 coeficienți locaționali supraunitari se înregistrau în rândul a trei 

sectoare - Agricultură, silvicultură şi pescuit, Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare și Industria prelucrătoare – în 2018 doar în cazul Industriei 

prelucrătoare se mai înregistra coeficient supraunitar, iar acesta era în creștere/mai mare decât în 

2008 și 2010. 

Așadar, Industria prelucrătoare este (era în 2018) singurul sector al economiei în care 

Blajul este specializat, putem spune supraspecializat, ponderea angajaților din acest sector fiind 

aproape de 3 ori mai mare decât ponderea angajaților din același sector la nivel național. Așa cum 

am am arătat și mai sus, Industria prelucrătoare îngloba practic 80,9% din totalul angajaților 

întreprinderilor active din Blaj, respectiv 71,4% din numărul total al salariaților (totalitatea 

angajaților din sectorul privat și cel public). Pierderea de competitivitate în Agricultură, 

silvicultură şi pescuit este oarecum firească, ponderea însemnată a angajaților din acest sector 

nefiind o caracteristică comunităților urbane dezvoltate. 

Aprofundând analiza nivelului de specializare pe domenii ale economiei, situația arată 

astfel: 
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Tabel 13: Coeficientul locațional al municipiului Blaj pe domenii ale economiei în 2008, 2010 și 

2018 

Doemnii ale economiei CL 2008 CL2010 CL2018 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 5.16 6.29 0.34 

02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 0.10 0.16 0.00 

08 - Alte activităţi extractive 3.94 0.00 0.00 

10 - Industria alimentară 1.81 2.58 1.49 

11 - Fabricarea băuturilor 0.08 0.15 0.19 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1.57 1.13 0.24 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 
0.31 0.62 0.01 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
0.03 0.09 3.72 

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 0.00 0.00 0.04 

20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 0.00 0.00 0.41 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 0.00 0.07 0.00 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 0.21 0.35 0.25 

24 - Industria metalurgică 0.14 0.00 0.00 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, 

utilaje şi instalaţii 
0.20 0.46 0.25 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 8.40 0.00 2.80 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 0.00 3.34 2.33 

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 13.65 30.90 50.30 

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 0.00 0.00 0.00 

31 - Fabricarea de mobilă  11.60 0.82 0.29 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 0.85 1.13 0.08 

33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor  0.12 0.14 0.00 
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36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 0.13 0.18 0.00 

38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a 

materialelor  reciclabile 
1.92 2.10 0.06 

41 - Construcţii de clădiri 0.52 0.33 0.39 

42 - Lucrări de geniu civil 0.00 0.98 1.18 

43 - Lucrări speciale de construcţii 0.71 0.53 0.54 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 
0.39 0.63 0.32 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 0.52 0.45 0.24 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 0.88 1.16 0.45 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 0.24 0.42 0.28 

50 - Transporturi pe apă 0.13 0.00 0.00 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 0.10 0.18 0.12 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 0.13 0.29 0.45 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 0.53 0.86 0.20 

59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; 

înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 
0.71 0.59 0.13 

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 1.05 0.26 0.15 

61 - Telecomunicaţii 0.15 0.00 0.00 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 0.03 0.04 0.00 

63 - Activităţi de servicii informatice 0.15 0.00 0.00 

64 - Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor 

de pensii 
0.03 0.04 0.01 

65 - Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor 

din sistemul public de asigurări sociale) 
0.05 0.00 0.00 

66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi 

fonduri de pensii 
0.07 0.02 0.08 

68 - Tranzacţii imobiliare 0.11 0.00 0.06 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 0.11 0.09 0.18 
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70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; 

activităţi de management şi de consultanţă în management 
0.10 0.10 0.00 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 0.10 0.24 0.14 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 0.58 0.20 0.25 

74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 0.35 0.26 0.30 

75 - Activităţi veterinare 2.54 5.06 2.85 

77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 0.00 0.08 0.00 

78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 0.00 0.00 0.00 

79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare 

şi asistenţă turistică 
0.19 0.16 0.07 

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 0.00 0.00 0.01 

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 0.00 0.05 0.00 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în 

principal întreprinderilor 
0.11 0.12 0.75 

85 - Învăţământ 0.58 1.09 0.44 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 0.39 0.58 0.22 

90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 0.00 0.00 0.00 

93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive 0.00 0.00 0.00 

95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc  0.30 0.17 0.07 

96 - Alte activităţi de servicii 0.24 0.16 0.12 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

* Culoarea verde este folosită pentru domeniile care au un coeficient supraunitar în 2018 și au avut o 

evoluție pozitivă/creștere față de 2008 

** Culoarea roșie este folosită pentru domeniile care au avut un coeficient supraunitar în 2008, dar care 

este subunitar în 2018 

*** Culoarea maro este folosită pentru domeniile care coeficient supraunitar atât în 2008, cît și în 2018, 

însă cel din 2018 este mai mic decât în 2008 

 

Așa cum se poate observa, sunt patru domenii în care coeficientul locațional este 

supraunitar în 2018 și este în creștere față de 2008: Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 
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n.c.a., Activităţi veterinare, Fabricarea echipamentelor electrice, Lucrări de geniu civil. Acestea 

sunt domeniile în care municipiul Blaj este specializat și, în consecință, competitiv, iar nivelul de 

competitivitate a crescut față de 2008 (este în creștere). 

În alte două domenii, Blajul era specializat și în 2018, însă CL este mai mic în acest an 

decât era în 2008, ceea ce semnifică o pierdere a nivelului de specializare: Fabricarea 

calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, Industria alimentară. 

Pe de altă parte, există câteva domenii în care Blajul era specializat în 2008 (aveau CL 

supraunitar), dar în care în 2018 nu mai este (CL este mai mic decât 0): Agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe, Fabricarea de mobilă, Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de 

recuperare a materialelor  reciclabile, Activităţi de difuzare şi transmitere de programe. 

În mod interesant, există două domenii în care CL este unitar (ușor supraunitar, dar 

nesemnificativ) doar în timpul crizei economice (perioadei de vârf a acesteia – anul 2010): Comerţ 

cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor și Învăţământ. Valorile sunt însă foarte 

reduse. 

 

Variația diferențială la nivelul sectoarelor 

Variația diferențială a numărului de angajați reprezintă diferența între ratele de creștere sau 

descreștere ale unui sector local comparativ cu creșterea sau descreșterea aceluiași sector din zona 

de referință, în cazul de față nivelul național.  

Acest indicator permite observarea sectoarelor economiei locale care au performat mai bine decât 

la nivelul unității de referință (nivel national în cazul de față) pe parcursul unei anumite perioade de 

timp. 

Variația diferențială este un indicator al dinamicii sectoarelor, fiind calculat pe baza 

valorilor din 2 date diferite – în cazul de față valorile din anul 2018, comparativ cu anul 2008.  

Motivația alegerii acestor perioade este de a măsura evoluția în timp a sectoarelor și 

totodată de a identifica posibilele influențe ale crizei economice din perioada 2009 – 2013 asupra 

economiei locale – există posibilitatea ca unele sectoare să fi fost mai puternic afectate la nivel 

local decât la nivel național. De asemenea, există posibilitatea ca criza economică să fi declanșat o 

serie de schimbări structurale ale economiei locale. 

Menirea variației diferențiale este identificarea sectoarelor care au un avantaj competitiv 

față de aria de referință. Variația diferențială arată dacă evoluția economiei locale (prin sectoarele 
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și domeniile ei) are loc la o rată mai scăzută ori mai crescută decât cea de referință. 

Interpretarea datelor: valorile mai mari decât 0 ale coeficientului ne arată că domeniul 

prezintă un avantaj competitiv (ce poate fi explicat prin proximitate ridicată faţă de factorii de 

producţie importanți) şi se dezvoltă mult mai repede decât referința. Acest scor indică faptul că, în 

pofida trendului de la nivel național și de la nivelul ramurii respective, există la nivel local factori 

latenți care avantajează ramura respectivă în raport cu referința. 

Tabelul următor redă valorile variației diferențiale a municipiului Blaj pentru perioada 

2008 – 2018: 

Tabel 14: Variația diferențială la nivelul sectoarelor economice în perioada 2008 – 2018 în 

municipiul Blaj 

Sectoare ale economiei VD 

Activităţi aie gospodăriilor private in calitate de angajator de personal 

casnic; activităţi aie gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii 

destinate consumului propriu 

0.00 

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 0.00 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 8.85 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 0.00 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 0.02 

Administraţie publică şl apărare; asigurări sociale din sistemul public 0.00 

Agricultură, silvicultură şi pescuit -1.08 

Alte activităţi de servicii -0.62 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntui; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 
-0.49 

Construcţii 0.14 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 
-1.15 

Hoteluri şi restaurante -0.40 

Industria extractivă -0.51 

Industria prelucrătoare 0.38 

Informaţii şi comunicaţii -1.39 

Intermedieri financiare şi asigurări -0.34 

Învăţământ -0.38 
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Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 
0.00 

Sănătate şi asistenţă socială -1.03 

Transport şl depozitare 0.30 

Tranzacţii imobiliare -0.41 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

 

Pe baza rezultatelor privind variația diferențială 2018 – 2008 la nivel de sectoare, 

Municipiul Blaj are un avantaj competitiv în patru sectoare: Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii support, Construcţii, Industria prelucrătoare și Transport şi depozitare. În 

2018, aceste sectoare cuprindeau 88,6% din numărul total de angajați ai întreprinderilor active, 

respectiv 78,2% din numărul total de salariați din Blaj (sector privat și sector public). Așa cum s-a 

observant mai sus, majoritatea dintre aceștia (80,8% din numărul total de angajați ai 

întreprinderilor active) erau angajați în Industria prelucrătoare. Celelalte trei sectoare concentrau 

în 2018 doar 7,7% din numărul total de angajați ai întreprinderilor, respectiv 6,8% din numărul 

total al salariaților din Blaj. Așadar, o pondere mica, iar evoluția pozitivă în Blaj, față de nivelul 

national are drept cauză valoarea fosrte mica a numărului de angajați în aceste sectoare în 2008, în 

special în sectorul Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support (erau 5 

angajați în 2008 și 75 în 2018). 

Și în cazul variației diferențiale am realizat analiza la nivel de domenii ale economiei 

naționale, ceea ce oferă o perspectivă mai detaliată asupra domeniilor din economia locală a 

Blajului care sunt competitive. 

 

Tabel 15: Variația diferențială pe domenii ale economiei în perioada 2008 – 2018 în municipiul 

Blaj 

Doemnii ale economiei VD 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe -1.14 

02 - Silvicultură şi exploatare forestieră -1.03 

08 - Alte activităţi extractive -0.87 

10 - Industria alimentară -0.16 
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11 - Fabricarea băuturilor 0.99 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -0.58 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea 

blănurilor 

-0.67 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia 

mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
84.57 

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 0,54 

20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 8,19 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 0.17 

24 - Industria metalurgică -0.61 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 

maşini, utilaje şi instalaţii 
0.25 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice -0.87 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 112,3 

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 2.10 

31 - Fabricarea de mobilă  -0.85 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. -1.14 

33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor  -0.74 

36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei -1.19 

38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a 

materialelor  reciclabile 
-1.16 

41 - Construcţii de clădiri -0.19 

42 - Lucrări de geniu civil 66.1 

43 - Lucrări speciale de construcţii -0.17 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

-0.19 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete -0.52 
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47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor -0.52 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 0.18 

50 - Transporturi pe apă -0.30 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 0.21 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 2.68 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie -0.88 

59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de 

televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 
-0.77 

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe -0.52 

61 - Telecomunicaţii -0.92 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei -2.71 

63 - Activităţi de servicii informatice -2.50 

64 - Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale 

fondurilor de pensii 
-0.51 

65 - Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia 

celor din sistemul public de asigurări sociale) 
-0.56 

66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, activităţi de asigurare 

şi fonduri de pensii 
0.14 

68 - Tranzacţii imobiliare -0.41 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 0.81 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; 

activităţi de management şi de consultanţă în management 
-1.07 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 0.42 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei -0.65 

74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice -0.17 

75 - Activităţi veterinare 0.22 

79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de 

rezervare şi asistenţă turistică 
-0.57 
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80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie -1.13 

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri -1.35 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate 

în principal întreprinderilor 
14.13 

85 - Învăţământ -0.38 

86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană -1.00 

95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc  -0.71 

96 - Alte activităţi de servicii -0.58 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

 

Domeniile în care economice în care Blajul era competitiv în 2018 (cele cu text de culoare 

verde) sunt: Fabricarea echipamentelor electrice, Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor 

din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 

împletite, Lucrări de geniu civil, Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor, Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, Fabricarea de maşini, 

utilaje şi echipamente n.c.a., Fabricarea băuturilor, Activităţi juridice şi de contabilitate, Activităţi 

juridice şi de contabilitate, Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză 

tehnică, Activităţi veterinare, Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, Industria 

construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, Transporturi 

terestre şi transporturi prin conducte și Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, 

activităţi de asigurare şi fonduri de pensii. Toate aceste domenii concentrau în 2018 4587 de 

angajați, adică 73,4 din numărul total de angajați ai întreprinderilor, respectiv 64,8% din numărul 

total de salariați. Dacă excludem Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (4005 

angajați), celelalte domenii concentrează 9,3% din numărul total de angajați ai întreprinderilor, 

respectiv 8,3 din numărul total de salariați. Se remarcă însă câteva domenii care au înregistrat o 

creștere exponențială a numărului de angajați, și anume: Prelucrarea lemnului, fabricarea  

produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte 

materiale vegetale împletite, Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor, Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., Hoteluri 

şi alte facilităţi de cazare. Dintre aceste patru domenii, lăsând de o parte Fabricarea de maşini, 
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utilaje şi echipamente n.c.a. (de departe domeniul care, așa cum am văzut, concentrează cel mai 

mare număr de angajați), doar Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

concentrează peste 100 de angajați (mai exact 251) celelalte două nedepășind nici unul dintre ele 

100 de angajați. 

Printre domeniile necompetitive, dar care concentrează un număr relativ mare de angajați 

se află: Industria alimentară (339), Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor (325), Fabricarea echipamentelor electrice (167) și Fabricarea calculatoarelor şi a 

produselor electronice şi optice (143). 

 

Corelarea valorilor coeficientului  locațional și a variației diferențiale a numărului de 

angajați. Identificarea sectoarelor dezvoltate și a celor în declin 

Următorul pas al analizei este legat de corelarea celor doi coeficienți analizați anterior și 

elaborarea unui tabel realizat pe patru cadrane unde ramurile sunt diferențiate în funcție de 

rezultatele identificate. 

Prezentăm datele referitoare la sectoare și domenii în același tabel (sectoarele sunt trecute 

cu litere mari, boldate, iar domeniile cu litere mici), pentru a putea oferi atât o viziune de ansamblu, 

cât și una particulară asupra specializării și competitivității activităților economiei locale. 

 

Tabel 40: Specializare și avantaje competitive în municipiul Blaj 

Domenii ale economiei CL2018 VD 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 0,23 -1.09 

01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 0.34 -1.14 

02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 0.00 -1.03 

INDUSTRIA EXTRATCTIVĂ 0 -0.51 

08 - Alte activităţi extractive 0.00 -0.87 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 2.94 0.50 

10 - Industria alimentară 1.49 -0.16 
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11 - Fabricarea băuturilor 0.19 0.99 

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 0.24 -0.58 

15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi 

marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea 

blănurilor 

0.01 -0.67 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu 

excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale 

vegetale împletite 

3.72 84.57 

18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 0.04 -0.82 

20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 0.41 -0.65 

22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 0.00 -1.31 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 0.25 0.17 

24 - Industria metalurgică 0.00 -0.61 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 

maşini, utilaje şi instalaţii 
0.25 0.25 

26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 2.80 -0.87 

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 2.33 112,3 

28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 50.30 2.10 

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi 

semiremorcilor 
0.00 -1.68 

31 - Fabricarea de mobilă  0.29 -0.85 

32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 0.08 -1.14 

PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI 

TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 
0.00 0.00 

33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor  0.00 -0.74 

DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA 

DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 
0.03 -1.15 

36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 0.00 -1.19 

38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a 

materialelor  reciclabile 
0.06 -1.16 
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CONSTRUCŢII 0.57 0.54 

41 - Construcţii de clădiri 0.39 -0.19 

42 - Lucrări de geniu civil 1.18 66.1 

43 - Lucrări speciale de construcţii 0.54 -0.17 

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUI; REPARAREA 

AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 
0.36 -0.50 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

0.32 -0.19 

46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 

motociclete 
0.24 -0.52 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 0.45 -0.52 

TRANSPORT ŞL DEPOZITARE 0.23 0.19 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 0.28 0.18 

50 - Transporturi pe apă 0.00 -0.30 

52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 0.12 0.21 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 0.27 -0.60 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 0.45 2.68 

56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 0.20 -0.88 

INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 0.01 -1.42 

59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de 

televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 
0.13 -0.77 

60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 0.15 -0.52 

61 - Telecomunicaţii 0.00 -0.92 

62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 0.00 -2.71 

63 - Activităţi de servicii informatice 0.00 -2.50 

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI 0.02 -0.25 

64 - Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale 
0.01 -0.51 
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fondurilor de pensii 

65 - Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu 

excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 
0.00 -0.56 

66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, activităţi de 

asigurare şi fonduri de pensii 
0.08 0.14 

TRANZACȚII IMOBILIARE 0.06 -0.38 

68 - Tranzacţii imobiliare 0.06 -0.41 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 0.24 -0.08 

69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 0.18 0.81 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative 

centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management 
0.00 -1.07 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză 

tehnică 
0.14 0.42 

73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 0.25 -0.65 

74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 0.30 -0.17 

75 - Activităţi veterinare 2.85 0.22 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI 

DE SERVICII SUPORT 
0.18 5.51 

77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 0.00 -1.40 

78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 0.00 -2.31 

79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de 

rezervare şi asistenţă turistică 
0.07 -0.57 

80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 0.01 -1.13 

81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 0.00 -1.35 

82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii 

prestate în principal întreprinderilor 
0.75 14.13 

ÎNVĂŢĂMÂNT 0.44 -0.86 

85 - Învăţământ 0.44 -0.38 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 0.21 -1.74 
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86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 0.22 -1.00 

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE 0.00 0.00 

90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 0.00 -1.31 

93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive 0.00 -2.05 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 0.11 -0.66 

95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc  0.07 -0.71 

96 - Alte activităţi de servicii 0.12 -0.58 

Sursa: calcule proprii pe baza datelor ONRC 

Sectoarele și domeniile care sunt specializate și competitive în acelați timp (cele la care 

culoarea verde coincide pe ambele coloane) sunt cele pe a căror dezvoltare Municipiul poate miza 

în continuare și care pot impulsiona economia locală. 

 

Tabelul celor 4 cadrane 

Un instument care oferă o perspectivă și mai clară asupra economiei locale este Tabelul 

celor patru cadrane, acesta corelând coeficientul locațional cu variația diferențială. 

Necompetitiv (declin) Competitiv (în creștere)  

SECTOARE / domenii ÎN 

TRANSFORMARE 

Variația diferențială < 0 

Coeficient de localizare > 1 

SECTOARE / domenii ÎN DEZVOLTARE 

Variația diferențială > 0 

Coeficient de localizare > 1 

 

Industria alimentară 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi 

optice 

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

 

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

Fabricarea echipamentelor electrice 

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor 

din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; 

fabricarea articolelor din paie şi din alte 

materiale vegetale împletite 

Lucrări de geniu civil 

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 

Concentrare 

ridicată 
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n.c.a. 

Activităţi veterinare 

SECTOARE / domenii ÎN DECLIN 

Variația diferențială < 0 

Coeficient de localizare < 1 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 

INDUSTRIA EXTRATCTIVĂ 

DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, 

GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE 

DECONTAMINARE  

COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUI; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 

MOTOCICLETELOR 

HOTELURI ŞI RESTAURANTE 

INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI 

TRANZACȚII IMOBILIARE 

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI 

TEHNICE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

Silvicultură şi exploatare forestieră 

Alte activităţi extractive 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de 

voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; 

prepararea şi vopsirea blănurilor 

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 

Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 

SECTOARE / domenii DE 

PERSPECTIVĂ 

Variația diferențială > 0 

Coeficient de localizare < 1 

 

CONSTRUCŢII 

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 

ACTIVITĂŢI DE SERVICII 

ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE 

SERVICII SUPORT 

Fabricarea băuturilor 

Fabricarea altor produse din minerale 

nemetalice 

Industria construcţiilor metalice şi a 

produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje 

şi instalaţii 

Transporturi terestre şi transporturi prin 

conducte 

Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 

transporturi 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 

Activităţi auxiliare pentru  intermedieri 

financiare, activităţi de asigurare şi fonduri 

de pensii 

Activităţi juridice şi de contabilitate 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi 

de testări şi analiză tehnică 

Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte 

activităţi de servicii prestate în principal 

întreprinderilor 
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Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

Industria metalurgică 

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a 

remorcilor şi semiremorcilor 

Fabricarea de mobilă  

Alte activităţi industriale n.c.a. 

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de 

recuperare a materialelor  reciclabile 

Construcţii de clădiri 

Lucrări speciale de construcţii 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 

repararea autovehiculelor 

 şi a motocicletelor 

Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 

autovehicule şi motociclete 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor 

Transporturi pe apă 

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de 

programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi 

de editare muzicală 

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 

Telecomunicaţii 

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

Activităţi de servicii informatice 

Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de 

asigurări şi ale fondurilor de pensii 

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de 

pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări 

sociale) 

 

 

 

Concentrare 

scăzută 
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Tranzacţii imobiliare 

Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activităţi de management şi 

de consultanţă în management 

Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 

Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 

Activităţi de închiriere şi  leasing 

Activităţi de servicii privind forţa de muncă 

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; 

alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

Activităţi de investigaţii şi protecţie 

Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 

Învăţământ 

Activităţi referitoare la sănătatea umană 

Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 

Activităţi spotive, recreative şi distractive 

Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz 

gospodăresc  

Alte activităţi de servicii 

 

Sectorul și domeniile economice din colțul din dreapta sus sunt cele în care municipiul 

Blaj este specializat și are avantaj competitiv. Sectorul Industriei prelucrătoare concentra 80,8% 

din numărul angajaților întreprinderilor din municipiu, respectiv 71,4% din numărul total de 

salariați în anul 2018. Cele trei domenii în care Blajul este specializat și are avantaj competitiv 

concentrau 4286 de angajați în 2008, dar majoritatea dintre aceștia (4005 angajați, adică 64,1% din 

numărul total de angajați ai întreprinderilor) erau angajați în domeniul Fabricarării de maşini, 

utilaje şi echipamente n.c.a. Aceste valori indică un nivel foarte ridicat de specializare și 

competitivitate față de nivelul național în acest domeniu. 

Cele trei sectoare de perspectivă (colțul din dreapta jos) concentrau 484 de angajați în anul 

2008, ceea ce reprezintă doat 7,7% din numărul total de angajați ai întreprinderilor active. Mai 

mult, cele zece domenii de perspectivă concentrează doar 118 angajați, adică ,9% din numărul total 

de angajați ai întreprinderilor. 



 
 

 
 

 

129 
 

12 sectoare și majoritatea domeniilor sunt în declin, având un nivel scăzut de concentrare 

și specializare (colțul din stânga, jos). Din fericire, cele 12 sectoare concentrează doar 984 de 

angajați, respectiv 15,7% din numărul total de angajați ai întreprinderilor, însă declinul unor 

sectoare precum Informații și comunicații, Intermedieri financiare şi asigurări, Activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Învăţământ și Sănătate şi asistenţă socială este un semnal 

negativ în privința sustenabilității pe termen lung a economiei locale a unei comunități urbane și ar 

trebui avute în vedere politici de redresare a acestor sectoare. 

Cele cinci domenii în transformare, dar în care există un grad ridicat de specializare și 

concentrare (cele din colțul din stânga, sus) sunt cele care, prin politici țintite, menite să pună în 

valoare resursele locale existente (în principal, forță de muncă specializată) pot fi stimulate și 

revitalizate pentru a deveni competitive. 

 

Concluzii și perspective strategice 

Principalele concluzii și perspective strategice în urma analizei economiei municipiului 

Blaj în perioada 2008 – 2018 sunt următoarele: 

 Trăsătura definitorie a economiei municipiului Blaj este nivelul ridicat de concentrare al 

forței de muncă, două întreprinderi din sectorul Industriei prelucrătoare concentrând peste 

55% din numărul total de salariați (peste 64% din numărul total al angajaților 

întreprindrilor). 

 Cifra de afaceri și numărul de angajați ai întreprinderilor au crescut semnificativ în Blaj 

față de anul 2008, relevând astfel avântul pe care l-a luat economia locală. 

 În termeni reali, veniturile bugetare totale au crescut în perioada 2008 - 2019, iar creșterea 

acestora s-a realizat în principal ca urmare a creșterii veniturilor proprii (cu 98% mai mari 

decât în 2008); Această evoluție pozitivă este un indicator al creșterii capacității economiei 

locale de a se autofinanța, respectiv al creșterii autonomiei financiare locale, o pondere tot 

mai mare a cheltuielilor bugetare locale putând fi acoperită pe seama veniturilor proprii. 

 În comparație cu alte municipii cu profil asemănător, Blajul este pe primul loc la 

cheltuieliele pentru învățământ/locuitor și este printre fruntași și la cheltuielile bugetare 

pentru cultură, recreere și religie și cele pentru transporturi. 

 Deși nu stă prea bine în ceea ce privește sumele primite de la UE/alţi donatori în contul 
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plăţilor efectuate şi prefinanţării aferente cadrului financiar 2014-2020 (proiecte cu 

finanțare nerambursabilă), municipiul Blaj se situează printre fruntași în comparație cu alte 

municipii cu profil asemănător în ceea ce privește cheltuielile de capital, respectiv de 

investiții. Pe termen mediu și lung, aceste cheltuieli (de investiții) pot avea un efectul 

multiplicator asupra economiei locale. 

 Sectorul turistic s-a dezvoltat semnificativ în municipiul Blaj ultimii ani, Blajul fiind unul 

dintre UAT-urile din mediul urban din județul Alba care a performat cel mai bine în acest 

domeniu. Sectorul turistic în Blaj s-a dezvoltat cu precădere pe seama pensiunilor turistice, 

care în 2008 nu existau ca unități de cazare, dar care în 2019 cumulau 76,4% din 

capacitatea de cazare turistică în funcțiune din Blaj. Mai mult decât atât, municpiul Blaj 

înregistrează cel mai ridicat grad de utilizarea a capacității de cazare turistică dintre UAT-

urile din mediul urban din județul Alba, iar trendul pozitiv al sectorului este evidențiat și 

de creșterea de peste 5 ori față de 2008 a numărului de angajați din domeniul Hoteluri şi 

alte facilităţi de cazare. 

 Deși avea (înaintea crizei economice) și are cel mai scăzut nivel de diversificare a 

econiomiei locale, fiind puternic industrializat, municipiul Blaj nu a fost cel mai afectat 

municipiu în ceea ce privește dimensiunea activității economice (cifra de afaceri și 

productivitatea) de criza economică declanșată la sfărșitul anului 2008, alte municipii cu 

un grad mai ridicat de diversificare fiind mult mai puternic afectate. În comparație cu alte 

municipii cu profil asemănător, Blajul se situează printre primele locuri în ceea ce privește 

cifra de afaceri și productivitatea angajatorilor, fiind însă printre codași la alți indicatori 

precum densitatea întreprinderilor, capacitatea antreprenorială și numărul de locuințe 

ternminate în cursul anului. Pe de altă parte însă, economia Blajului s-a dovedit a fi 

rezilientă la criza financiar-economică, Blajul fiind unul dintre municipiile care a recuperat 

cel mai mult după această criză, reușind să performeze (să depășească valorile dinaintea 

crizei) la majoritatea indicatorilor. 

 În ceea ce privește gradul de ocupare al forței de muncă locale, Blajul a înregistrat a treia 

cea mai mare revenire/creștere a numărului de salariați comparativ cu perioada crizei și a 

doua cea mai mare creștere comparativ cu perioada pre-criză. De asemenea, ponderea de 

peste 88% a angajaților întreprinderilor în totalul numărului de salariați din Blaj, relevă 
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dinamica pozitivă a economiei locale în municipiul Blaj și scăderea dependenței forței de 

muncă locale de posturile din sectorul public. 

 Municipiul Blaj are un grad foarte ridicat de concentrare și specializare în sectorul 

Industriei prelucrătoare, fiind din acest punct de vedere (al industriei prelucrătoare) între 

cele mai specializate și competitive municipii cu profil asemănătot din partea centrală și de 

vest a țării. 

 Diversitatea economică redusă – cea mai scăzută față de alte municipii cu profil 

asemănător – și numărul redus (trei) de domenii în care municipiul Blaj este specializat și 

competitiv îl face însă vulnerabil la posibile crize economice, politice și sociale, schimbări 

tehnologice sau relocări ale unităților de producție care în prezent concentrează cea mai 

mare parte a angajaților din municipiu. Pentru a atenua riscurile unor astfel de scenarii care 

ar putea deveni realitate, este nevoie de politici locale de diversificare a economiei, 

respectiv atragerea și dezvoltarea de companii pe plan local și din alte domenii, inclusiv 

din industria prelucrătoare care să nu fie dependente direct de cele mari existente deja. De 

asemenea, este nevoie politici de stimulare a domeniilor în transformare sau a celor de 

perspectivă, contribuind astfel la creșterea și dezvoltarea sectoarelor serviciilor și 

construcțiilor. 

 

Sursa datelor 

Pentru realizarea acestei analize au fot utilizate date din următoarele surse: INNSE, ONRC, 

DPFBL și ANAF. 
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CAPITOLUL VII. ANALIZA SOCIO-DEMOGRAFICĂ  

 

Populație 

Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul 

persoanelor cu cetățenie română și domiciliu pe teritoriul Romaniei, delimitat după criterii 

administrativ-teritoriale. 

Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în 

actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. 

În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada 

și/sau motivul absenței de la domiciliu. 

Cu o populație totală de 20.619 persoane (conform ultimelor date publicate de INS), 

municipiul Blaj cumulează 5,52% din populația județului Alba.  

Evoluția populației municipiului Blaj și a judetului Alba este redată mai jos: 

 

 
 

Sursa: Prelucrare proprie bazată pe datele publicate de INS 
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Sursa: Prelucrare proprie bazată pe datele publicate de INS
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POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU LA 1 IANUARIE 

 
  

Nr. persoane 

Categorie/An 
Anul 

1992 

Anul 

1996 

Anul 

2000 

Anul 

2004 

Anul 

2008 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Total 

Judetul 

Alba 419.698 411.998 404.806 399.162 393.390 387.394 385.716 384.135 382.870 381.372 379.663 377.854 375.941 373.710 

Municipiul 

Blaj 23.303 22.972 22.407 22.139 21.839 21.391 21.238 21.148 21.047 21.012 20.946 20.863 20.740 20.619 

Masculin 

Judetul 

Alba 209.581 205.246 201.180 197.982 194.960 191.601 190.752 189.956 189.248 188.466 187.506 186.668 185.661 184.470 

Municipiul 

Blaj 11.621 11.407 11.140 10.945 10.767 10.488 10.412 10.380 10.308 10.286 10.236 10.213 10.145 10.117 

Feminin 

Judetul 

Alba 210.117 206.752 203.626 201.180 198.430 195.793 194.964 194.179 193.622 192.906 192.157 191.186 190.280 189.240 

Municipiul 

Blaj 11.682 11.565 11.267 11.194 11.072 10.903 10.826 10.768 10.739 10.726 10.710 10.650 10.595 10.502 

Sursa: INS 
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Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, populația totală a 

Municipiului Blaj împreună cu localitățile componente era de 20.619 persoane la 1 ianuarie 2020. 

După cum se poate observa, numărul de locuitori a înregistrat o scădere în ultimii ani, cauzele 

principale fiind cele care au determinat acest trend descrescător și la nivel național/ județean și 

anume sporul natural negativ și migrația externă impuse în special de factori de natură economică. 

Distribuția pe sexe a populației din Blaj este una echilibrată, 51% fiind persoane de sex 

feminin și 49% fiind persoane de sex masculin. 

Pe categorii de vârstă, situația la nivelul municipiului Blaj la 1 ianuarie 2020 este 

următoarea: 

Populatia la 1 ianuarie 2020 pe grupe de varsta - Blaj 

Grupe de varsta Numar persoane 

Total, din care: 20.619 

0- 4 ani 874 

5- 9 ani 955 

10-14 ani 1.149 

15-19 ani 1.169 

20-24 ani 1.135 

25-29 ani 1.197 

30-34 ani 1.518 

35-39 ani 1.469 

40-44 ani 1.774 

45-49 ani 1.649 

50-54 ani 1.460 

55-59 ani 1.201 

60-64 ani 1.447 

65-69 ani 1.313 

70-74 ani 965 

75-79 ani 566 

80-84 ani 461 

85 ani si peste 317 
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 Sursa: INS  

 

Așa cum se poate observa din ultimele date, numărul populației din eșalonul 15-49 ani este 

superior populației din eșalonul 50+.  
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CAPITOLUL VIII. EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ȘI SPORT 

 

Învățămant, educație și cultură 

Activități culturale și educaționale sunt organizate de către și în cadrul unităților de 

învățământ din Municipiul Blaj: 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate de învățământ Adresa 

1.  Universitatea ”Babeș-Bolyai” - Facultatea de 

Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj 

Blaj, Piața 1848, nr. 1 

2.  Școala Postliceală Sanitară ”Carol Davila” Blaj Blaj, Str. Andrei Mureșanu, nr. 16 

3.  Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” Blaj Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2 

4.  Liceul Tehnologic “Ștefan Manciulea” Blaj, Piața 1848, nr. 3 

5.  Liceul Teologic Greco - Catolic “Sf. Vasile cel 

Mare” 

Blaj, Piața 1848, nr. 3 

6.  Liceul Tehnologic “Timotei Cipariu” Blaj, Str. Vasile Suciu, nr. 23 

7.  Școala Gimnazială “Toma Cocișiu” Blaj, Str. Republicii, nr. 48 

8.  Școala Gimnazială „Petru Pavel Aaron” Blaj, Str. Păcii, nr. 1 

9.  Școala Gimnazială “Ion Micu Moldovan” Blaj, Str. Păcii, nr. 144 

10.  Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Tiur  Blaj, Str. Principală nr. 213 

11.  Școala Gimnazială “Axente Sever”  Mănărade Blaj, Str. Principală, nr. 177 

12.  Școala Primară Petrisat Petrisat Blaj, Str. Principală, nr. 14 

13.  Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copiilor” Blaj, Str. Republicii, nr. 24 

14.  Grădinița cu Program Normal nr. 2 Blaj Blaj, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 2 

15.  Grădinița cu Program Normal Izvoarele Izvoarele Blaj, Str. Păcii, nr. 81 

16.  Grădinița cu Program Normal Tiur Tiur Blaj, Str. Principală nr. 213 

17.  Grădinița cu Program Normal Mănărade Mănărade Blaj, Str. Principală, nr. 54 

18.  Clubul Sportiv Școlar Blaj Blaj, str. Avram Iancu, nr. 2 

19.  Clubul Copiilor Blaj Blaj, Piața 1848, nr.8 

 



 
 

 
 

 

138 
 

Conform datelor publicate de INS, în municipiul Blaj sunt înregistrate următoarele 

categorii de unități de învățământ: 

Niveluri de educație Anul 2019 

Total, din care: 10 

Antepreșcolar 1 

Preșcolar 1 

Primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) 2 

Primar și gimnazial special 2 

Liceal 4 

Postliceal (inclusiv invățământul special) 2 

Sursa: INS 

 

Populația înscrisă în unitățile educaționale din Blaj,  în anul 2019, conform datelor 

furnizate de INS, arăta astfel: 

Populația școlară pe niveluri de educație 

Niveluri de educație Anul 2019 

Total, din care: 3.997 

Copii înscriși în creșe 25 

Copii înscriși în grădinițe 506 

Elevi înscriși în învățământul preuniversitar 3.336 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial (inclusiv 

învățământul special) 1.769 

Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv învățământul special) 946 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv învățământul special) 823 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial 1.716 

Elevi înscriși în învățământul primar 923 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 793 

Elevi înscriși în învățământul special primar și gimnazial 53 

Elevi înscriși în învățământul special primar 23 

Elevi înscriși în învățământul special gimnazial 30 

Elevi înscriși în învățământul liceal 1.206 
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Elevi înscriși în învățământul profesional 308 

Elevi înscriși în învățământul postliceal (inclusiv învățământul special) 53 

Studenți și cursanți înscriși în învățământul universitar (licență, master, 

cursuri postuniversitare, doctorat și programe postdoctorale de 

cercetare avansată) 130 

Sursa: INS 

 

Numărul cadrelor didactice care activează în instituțiile educaționale menționate anterior 

era în 2019, conform datelor INS, de 297 persoane, împărțite astfel: 

Personalul didactic pe niveluri de educație 

Niveluri de educație Anul 2019 

Total, din care: 297 

Învățământ antepreșcolar 1 

Învățământ preșcolar 35 

Învățământ primar și gimnazial (inclusiv învățământul special) 153 

Învățământ primar (inclusiv învățământul special) 58 

Învățământ gimnazial (inclusiv învățământul special) 95 

Învățământ primar și gimnazial 134 

Învățământ primar 50 

Învățământ gimnazial 84 

Învățământ special primar și gimnazial 19 

Învățământ special primar 8 

Învățământ special gimnazial 11 

Învățământ liceal 79 

Învățământ profesional 29 

Sursa: INS 

 

Cultura 

Infrastructura culturală din municipiul Blaj și localitățile componente cuprinde biblioteci, 

muzeu, spații de organizare evenimente/expunere, spații pentru evenimente în aer liber, alte spații 

utilizate în scop cultural. La nivel local nu sunt înființate instituții și companii de spectacole. 

Biblioteci 
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La nivelul municipiului Blaj, au funcționat 10 biblioteci în perioada 2014-2016, din care una 

publică. Numărul bibliotecilor s-a redus la 8 în anii 2017 și 2018, dar din 2019 funcționează încă o 

bibliotecă, ridicând la 9 numărul acestora. Din numărul total al bibliotecilor, o singură bibliotecă 

este publică. În anul 2019, Blajul număra 20.619 de locuitori, așadar revine 1 bibliotecă la 22,9 

locuitori, indice care are aceeași valoare cu cel al municipiului reședință de județ, Alba-Iulia. 

Muzee 

Datele privind existența muzeelor consemnează unul singur, pentru perioada 2014-2017, 

conform statisticilor oficiale - Muzeul de Istorie ”Augustin Bunea”. În ciuda potențialului mare de 

care dispune, municipiul Blaj beneficiază de o infrastructură subdimensionată. 

Centre culturale 

Centrul Cultural “Iacob Mureșianu” funcționează într-o clădirea ornamentată cu un 

mare mozaic policrom cu tema “Istorie şi contemporaneitate”.  

Palatul Cultural din Blaj, o clădire cu iz modernist, este amplasat în centrul istoric și 

cultural al Blajului și este o clădire simbol a urbei, o locație plină de farmecul vremurilor trecute, 

cu o bogată istorie culturală. Acesta a fost construit pe fosta proprietate pe care se găsea altădată 

casa în care a locuit, trăit și scris marele canonic, filolog și academician Timotei Cipariu și se 

presupune că ar fi prima clădire din țara noastră care, din punct de vedere arhitectonic, ar fi avut 

un tavan plat fără stâlpi de susținere. 

Proiectată la începutul anilor 1930 de către arhitectul bucureștean Victor Smigelschi, 

clădirea urma să servească în primul rând pentru evenimentele culturale inițiate de Asociația 

Culturală ASTRA. A fost inaugurat la data de 19 septembrie 1936, cu ocazia jubileului de 75 de 

ani al ”Astrei 57” de la Blaj și datorită evenimentelor deosebite ce aveau loc la Blaj odată cu 

numirea de către Vatican a noului mitropolit de Alba-Iulia și Făgăraș, Alexandru Nicolescu. La 

inaugurare și înscăunare au participat Premierul și membrii din Guvernul României de atunci, dar 

și Regele Carol al II-lea și Prințul Mihai, pe atunci Voievod de Alba-Iulia. 

În timp, Palatul a adăpostit diverse acțiuni culturale în perioada interbelică, aici activând 

pe rând sala de spectacole și mai târziu cinematograful Municipiului, „Nicolae Bălcescu”. Între 

anii 1939-1963, funcționau în încăperile de la etaj „Muzeul de Istorie și Etnografie” al Blajului, 

apoi în următorii șase ani, „Biblioteca orășenească” și, pentru o scurtă perioadă, Centrul de 

radioficare. 



 
 

 
 

 

141 
 

După 1948, Palatul trece din proprietatea Bisericii Române Unite cu Roma Greco-

Catolice, prin desființarea ei abuzivă de către statul comunist, la statul român, respectiv în 

administrarea Ministerului Artelor și se va numi Ateneul Popular „Horea, Cloșca și Crișan” din 

Blaj. 

După Revoluția din anul 1989, Guvernul României retrocedează Palatul Cultural, în anul 

1992, Mitropoliei Române Greco-catolică Unită cu Roma, dar în 15 Decembrie 1995, un incendiu 

puternic distruge o mare parte din clădire (aproximativ 75%). Clădirea Palatului Cultural a rămas 

în aceeași stare până în anul 2011, când municipalitatea Blajului, după exact 75 de ani de la 

inaugurare, a cumpărat clădirea de la Mitropolia Română Unită cu Roma si a realizat lucrări de 

refacere provizorie a fațadelor, cu prilejul reabilitării Pieței 1848. 

În anul 2013, Consiliul Județean Alba s-a asociat cu Consiliul Local Blaj în vederea 

refacerii și reabilitării Palatului Cultural din Blaj, iar între anii 2015 - 2017 cladirea a beneficiat de 

o intervenție capitală avand in prezent toată infrastructura și aparatura necesară desfășurării în cele 

mai bune condiții a diverselor manifestări culturale și nu numai.  

În primăvara anului 2017, reabilitarea Palatului Cultural din Blaj a câștigat Premiul 

Uniunii Europene pentru 

Patrimoniul Cultural 

2017 / Premiile Europa 

Nostra la categoria 

conservare, cea mai 

înaltă distincție din 

Europa în domeniul 

patrimoniului. Proiectul 

Reabilitarea Palatului 

Cultural din Blaj ce 

poartă semnătura 

arhitectului clujean Vlad 

Sebastian Rusu a concurat cu 202 dosare prezentate de organizații și persoane fizice din 39 de țări 

din Europa.  Câștigarea acestui premiu a adus beneficii majore, cum ar fi faptul că Blajul a fost 

promovat astfel la nivel internațional și național și, ca reacție, a crescut și numărul de vizitatori ce 

doreau să vadă Mica Romă eminesciană. 
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Case cu plăci comemorative 

Casa comemorativă ”Augustin Bunea” adăposteşte sediul Asociațiunii ”ASTRA”-

Despărțământul ”Timotei Cipariu”. 

Casa comemorativă Iacob Mureșianu se detașează în arhitectura citadină prin frontispiciul 

clădirii unde sunt pictate patru muze reprezentând dansul, muzica, literatura şi poezia. Pictura 

aparţine lui Anton Zeiller, prieten al compozitorului. În această casă a locuit şi a scris ultima parte 

din rodnica sa operă compozitorul Iacob Mureşianu, profesor de muzică la Blaj între anii 1886-

1917, unul din reprezentanții de seamă ai artei muzicale românești ai vremii. 

De interes este și casa unde a locuit Simion Bărnuțiu (1808-1864), ideologul și 

conducătorul politic al revoluției române de la 1848 din Transilvania.  

O placă comemorativă este și pe locul unde a fost casa istoricului iluminist Gheorghe 

Șincai (1754-1816), reprezentant de seama al școlii ardelene, în perioada în care deținea funcția de 

director al învățământului primar greco-catolic din Transilvania (1782-1794). 

Pe clădirea unde au activat între noiembrie1918 - ianuarie1919 membrii Consiliului 

național român din Blaj, fruntași ai Astrei și luptători pentru Marea Unire de la 1 decembrie 1918 

(Vasile Suciu, Gavril Precup, Victor Macavei, Zenovie Pâclișanu, Alexandru Borza, Ionel Pop, 

Alexandru Lupeanu, Iuliu Maior, Alexandru Ciura, Ovidiu Hulea, Octavian Prie, Ambroziu 

Ghețianu, Alexandru Nicolescu, Ioan F. Negruțiu, Izidor Marcu și Augustin Caliani) stă mărturie 

o placă comemorativă. 

Nu a fost uitată nici clădirea unde a fost găzduit în 1866, ca elev, marele poet Mihai 

Eminescu, care a venit în Transilvania mânat de dorința de a cunoaște această parte a țării și a 

vedea Blajul, vechea cetate a culturii românești.  

Casa care poartă placa în memoria lui Ștefan Manciulea adăpostește în prezent Centrul 

cultural "Jacques Maritain".  

 

Evenimentele culturale organizate la nivel local 

Pe Câmpia Libertății, în zilele de 7 și 8 iunie 2014 a avut loc o mare adunare a iubitorilor 

de muzică și libertate. Blajul, "mica Romă a Transilvaniei", a devenit pentru câteva zile centrul 

atenției generale în cadrul festivalului Blaj aLive, în cele două zile de concerte și activități 

recreaționale organizate pentru peste 10.000 de participanți. 
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Festivalul - concurs de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură” ce se desfășoară la 

Blaj este un proiect cultural unic în Europa, care își propune să promoveze valorile, obiceiurile, 

gastronomia și tradițiile autentice ale județului Alba. Evenimentul este organizat de Consiliul 

Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena”, iar etapa de pe Câmpia Libertății de la 

Blaj este organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj. 

Primăria Municipiului Blaj, prin instituțiile sale de cultură, este partener în desfășurarea 

unor proiecte culturale naționale cu Centrul de Cultură al județului Alba, Augustin Bena. Astfel, 

pe Câmpia Libertății se desfășoară finala Concursului Județean Cultură pentru cultură, în care 

comunități ale județului Alba își fac cunoscute obiceiurile și tradițiile, zestrea lor spirituală. 

Cu o tradiție de peste 200 de ani, la Blaj se organizează în 6 decembrie ”Târgul 

Căciulilor”, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Nicolae. Această manifestare de tradiție specifică 

Blajului și județului Alba se bucură an de an de participarea meșterilor de produse artizanale, a 

artiștilor populari din zonă, care expun spre vânzare ceramică, dulciuri de sezon și mai ales căciuli 

de blană specifice zonei Târnavelor. 

Palatul Culturii Blaj găzduiește concerte, evenimente dar și Cafeneaua Culturală 

Aniversară, un proiect ce face parte din programul anual de activități al Bibliotecii Județene 

”Lucian Blaga” Alba.  

"Săptămâna porţilor deschise" organizată de Primăria Municipiului Blaj şi Consiliul 

Judeţean Alba în perioada 31 mai-3 iunie, a permis pentru mai mult de 2500 de persoane/an să 

viziteze Palatul Cultural Blaj. În anul 2015, vizitatorii au putut vedea, pentru prima dată după mai 

bine de 20 de ani, interiorul clădirii Palatului Cultural, refăcut în urma amplelor lucrări de 

reabilitare. Redeschiderea Palatului Cultural Blaj a avut loc în luna septembrie 2016, când s-au 

împlinit 80 de ani de la inaugurarea acestuia, prilej cu care autorităţile au pregătit o săptămână 

plină de manifestări culturale de mare ţinută. 

În decembrie 2019, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba a organizat la Palatul 

Cultural din Blaj o ediție a ”Tezaurului folcloric”, un concert extraordinar de folclor, realizat în 

coproducție cu Televiziunea Română. 

Manifestare de mare anvergură și tradiție la Blaj, Sărbătoarea Libertății se desfășoară în 

fiecare an pe parcursul mai multor zile, având un program complex, ce include simpozioane, 

lansări de carte, expoziții, concerte de muzică clasică, populară, pop-rock și electronică. Punctul 
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culminant al evenimentelor se desfășoară în mirificul cadru al Câmpiei Libertății, acolo unde în 

data de 3/15 mai 1848 s-a desfășurat Marea Adunare Națională a românilor transilvăneni. 

Artele vizuale, fie că vorbim de pictură, sculptură, fotografie sau film, sunt reprezentate cu 

regularitate în viața culturală a orașului, fie ca momente în cadrul unor evenimente mai ample, fie 

ca evenimente cu proprie personalitate. Evenimentul pregnant în această ramură îl constituie 

organizarea anuală a Taberei de pictură, sub coordonarea maestrului Horea Cucerzan, cu 

participarea unor artiști consacrați sau sub semnul afirmării, unde se realizează lucrări de pictură, 

grafică și sculptură în lemn și piatră, vernisate în prezența publicului larg și a artiștilor. 

Evenimentul central al anului 2019 îl constituie vizita Papei Francisc la Blaj. Moment 

deosebit pentru comunitatea creștină din România și unul special pentru Blaj și blăjeni, vizita 

Papei Francisc în Mica Romă constituie un eveniment istoric de maximă importanță pentru 

localitate. 

Evenimentele culturale desfășurate în instituțiile de învățământ și cultură din Blaj sunt 

redate succint in tabelul de mai jos: 

Instituția 

organizatoare/gazdă 

Tip de evenimente culturale 

Palatul Cultural spectacole de teatru pentru adulți și copii, spectacole folclorice, 

pentru tineret, concerte simfonice, expoziții de artă plastică, 

conferințe pe diverse teme, proiecții de film, lansări de carte; 

conferinţe ale medicilor, manifestări culturale ale Astrei Blăjene, 

activităţi ale şcolilor 

Centrul Cultural ”Iacob 

Mureșianu” 

întâlniri, spectacole ocazionale, lansări de carte, spațiu de 

expoziții, activități culturale cu elevi și profesori 

Muzeul de Istorie ”Augustin 

Bunea” 

expoziții documentare, lansări de carte, evocări istorice și 

aniversare, concursuri școlare pe teme istorice, tabere de creație 

plastică, recitări, proiecții video, sesiuni de referate, expoziții 

personale și de grup, spectacole de muzeu, vernisaje etc. 

Biblioteca Municipală ”Școala 

Ardeleană” 

întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, simpozioane, sesiuni de 

referate, lecții deschise, concursuri școlare, manifestări omagiale 

și aniversare, expoziții de carte, recitaluri, audiții, lansări CD, 
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videoproiecții 

Asociația ”Astra” - 

Despărțământul ”Timotei 

Cipariu” 

participări la concursul național ”Ocrotiți de Eminescu”, la 

concursul județean ”Credo”, editarea revistei ”Astra Blăjeană”, 

întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, simpozioane 

Colegiul Național ”I.M. Clain” ”Via Scriptorum”, societatea de lectură „Radu Brateş”, revista 

”Astra Blăjeană” care împlinește 25 de ani de activitate culturală 

neîntreruptă, concursuri de creaţie literară, manifestări cu rol în 

creșterea ofertei culturale pentru tineri și copii 

Liceul Tehnologic ”Ștefan 

Manciulea” 

simpozioane pentru cunoaşterea valorilor promovate de-a lungul 

timpului de personalități blăjene, expoziții de mărțișoare și 

felicitări 

Liceul Teologic Greco-catolic 

”Sfântul Vasile cel Mare” 

ateliere de film și teatru, spectacole-dezbatere, proiecte 

educaționale 

Liceul Tehnologic ”Timotei 

Cipariu” 

evenimente culturale, proiecte educaționale, programe artistice 

Protopopiatul Ortodox 

Român 

Festival de pricesne, proiecte educaționale 

Centru cultural ”Jacques 

Maritain” 

editarea unor lucrări, desfășurarea unor colocvii și lansări de 

carte, conferințe pe teme de interes cultural și istoric 

Asociația Culturală ”In Ars 

Veritas” 

concerte, proiecții foto-video, expoziții de artă și fotografie, 

ateliere de creație (fotografie, pictură, ceramică, lectură) și 

meșteșugărești, lansări de carte 

Sursa: Strategia de dezvoltare culturala a municipiului Blaj 2021-2027 

 

 

Sănătate  

Prima atestare a începuturilor asistenței medicale în Blaj datează de la mijlocul secolului 

XIX când aceasta era legată de Biserica Blajului și de școlile din Blaj, fără a fi localizată într-un 

spatiu anume destinat. Pe parcursul anilor asistența medicală a început să fie acordată în cadru 

organizat după ce a fost inchiriată o casă, de către membrii corpului didactic din Blaj, în 1869, 

casă care a fost mai mult o infirmerie pentru contagiosi, iar în urma strângerii unui fond dintr-un 
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bal filantropic, au fost cumpărate medicamente pentru studenîii bolnavi și săraci. În documentele 

existente sunt amintiți de asemenea  mulți medici care acordau asistență medicală în cabinete 

proprii, iar în perioada primului și celui de-al doilea război mondial sunt amintite spitale militare 

de campanie care au funcționat în diverse localuri din Blaj. Abia din 1951, cand ia naștere spitalul 

de stat cu profil mixt, prin procesul de unificare, sub conducerea dr. Maior Iuliu, cu un număr de 

40 paturi și 5 servicii (interne, chirurgie, obstetrică ginecologie, pediatrie, contagioase) se poate 

vorbi de asistență medicală instituționalizată. A fost inființată de asemenea și Policlinica 

teritorială care a funcționat în paralel  cu spitalul, pentru bolnavii ambulatorii, deservită de medicii 

din spital, cu cabinete de interne, chirurgie, obstetrică ginecologie, pediatrie, ORL, oftalmologie, 

radiologie,  medic șef de policlinică fiind dr. Șerbu Ioan.  

În 1984 a fost inaugurată o clădire nouă destinată a găzdui un Spital modern cu dotările 

necesare unei asistențe medicale  la nivelul zilelor noastre. În anul 2004 au avut loc lucrări de 

renovare, reparații și îmbunătățiri făcute pentru amândouă corpurile Spitalului, au fost instalate 

centrale termice performante, au fost modernizate unele secții, au fost dotate cu aparatură unele 

compartimente. Spitalul Municipal Blaj este un spital de tip general care are în structura sa 

următoarele specialități: medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică ginecologie, 

pediatrie, neonatologie, ATI, boli infecțioase, neurologie, psihiatrie, CPU, Ambulatoriu integrat 

avand în structura organizatorică un număr de 277 de paturi. Spitalul Municipal Blaj deservește 

populația municipiului Blaj și a localităților aparținătoare (20.832 locuitori) precum și localitățile 

apropiate de pe Valea Târnavelor, în total în jur de 50.000 de locuitori.  

Spitalul Municipal beneficiază în prezent de finanțare prin POR 2014-2020 pentru 

extinderea spitalului și mutarea secțiilor de ambulatoriu astfel încât activitatea medicală 

ambulatorie să se realizeze într-un sistem unitar, într-o singură clădire amenajată și echipată 

corespunzător. 

În ceea ce privește unitățile sanitare de la nivelul Municipiului Blaj, conform datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), în anul 2019,  situația este următoarea: 

Unități sanitare pe categorii de unități și forme de proprietate 

Categorii de unități sanitare Forme de proprietate Anul 2019 

Spitale Proprietate publică 1 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 1 
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Dispensare medicale Proprietate publică 1 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 4 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 5 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 7 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 11 

Farmacii 
Proprietate publică 1 

Proprietate privată 6 

Laboratoare medicale 
Proprietate publică 5 

Proprietate privată 3 

Laboratoare de tehnică dentară Proprietate privată 5 

Sursa: INS 

 

Referitor la numărul de paturi de spital din municipiul Blaj, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică (INS), în anul 2019,  situația este următoarea: 

Paturi în unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare și forme de proprietate 

Categorii de unități sanitare Forme de proprietate Anul 2019 

În spitale (inclusiv în centre de sănătate) Proprietate publică 277 

Sursa: INS 

 

Personalul medico-sanitar din Municipiul Blaj are următoarea structură în anul 2019, 

conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) 

Personalul medico-sanitar pe categorii și forme de proprietate 

Categorii de cadre medico-sanitare Forme de proprietate Anul 2019 

Medici 
Proprietate publică 58 

Proprietate privată 8 

din total medici: medici de familie Proprietate privată 8 

Stomatologi 
Proprietate publică 1 

Proprietate privată 10 

Farmaciști 
Proprietate publică 2 

Proprietate privată 17 
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Personal sanitar mediu 
Proprietate publică 183 

Proprietate privată 37 

Sursa: INS  
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CAPITOLUL IX. INVESTIȚII REALIZATE 

 

PROIECTE FINALIZATE IN ULTIMII ANI, CU FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE: 

1. CREAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ 

BLAJ ȘI DOTAREA ACESTUIA  

Cod SMIS: 38168 

Perioada de implementare  04 08.2014 – 05.08.2015 

Valoare totală proiect: 607,877.40 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

2. AMENAJAREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN INCINTA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 

77100 - PARC VEZA BLAJ 

Cod SMIS: 118781 

Perioada de implementare  17 octombrie 2018– 31.12.2020 

Valoare totală proiect: 4,175,742.52 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

3. Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu și Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, 

județul Alba 

Cod SMIS: 5146 

Perioada de implementare 11.martie 2010 – 12 septembrie 2011 

Valoare totală proiect: 9,228,349.10 

 

4. MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EFICIENTĂ 

Cod SMIS: 119862 

Perioada de implementare  13.08.2018 – 13.06.2019 

Valoare totală proiect: 262.874, 37 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

5. MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EFICIENTĂ - ETAPA A II-A 
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Cod SMIS: :126520 

Perioada de implementare  08.02.2019 – 07.04.2021 

Valoare totală proiect: 2. 624.758,31 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

PROIECTE FINALIZATE ÎN ULTIMII ANI, DIN ALTE SURSE DE FINANȚARE: 

1. CÂMPIA LIBERTĂȚII  

Unul dintre cele mai importante obiective istorice din Blaj și din Transilvania, Câmpia Libertății, a 

fost reabilitat grație unui proiect comun al Municipiului Blaj cu Consiliul Județean Alba. Această 

investiție a cuprins reabilitarea Monumentului Gloria, reamenajarea întregii zone de spațiu verde, 

care beneficiază și de un sistem de irigare automată, realizarea împrejmuirilor, reabilitarea aleilor și 

montarea catargului cu drapelul tricolor. Înfăptuirea acestui obiectiv a fost o datorie morală, prin 

care omagiem istoria Blajului și a românilor din Transilvania. Câmpia Libertății a găzduit, pe 2 

iunie 2019 vizita istorică a Papei Francisc în România - primul Pontif Roman care a vizitat 

Transilvania. 

 

2. BAZINUL DE ÎNOT ACOPERIT                                                  

O lucrare de infrastructură sportivă necesară pentru dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copiilor 

din Blaj, dar și pentru practicarea înotului în condiții moderne de către toți blăjenii. Această 

investiție, care asigură creșterea calității vieții în comunitate este și o consecință a dezvoltării 

Blajului. 

 

3. REABILITAREA PALATULUI CULTURAL BLAJ                                                              

Un proiect de suflet al Blajului, realizat împreună cu Consiliul Județean Alba care a fost distins, în 

anul 2017, de către Comisia Europeană, cu  Premiul „Europa Nostra” pentru Conservare. Este unul 

dintre cele mai moderne edificii de cultură din Transilvania care îmbină armonios trecutul cu 

prezentul și care beneficiază de o tehnologie pentru scenă de ultimă generație, marca Bosch.  

 

4. MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN AMENAJAREA INTERIOARĂ A 

CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BLAJ ȘI AMENAJAREA UNUI NOU SEDIU 

PENTRU STAREA CIVILĂ ȘI EVIDENȚA INFORMATIZATĂ A POPULAȚIEI 
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Un oraș civilizat reclamă și o Primărie funcțională în relația cetățeni – administrație. Prin realizarea 

acestui proiect se asigură condiții moderne de lucru pentru funcționarii publici, dar și un acces 

modern al cetățeanului în Primărie, astfel încât realația dintre cetățeni și administrația publică a 

atins un nou prag de modernitate. 

 

5. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR ÎN MUNICIPIUL BLAJ   

În perioada 2016 – 2020 au fost reabilitate și modernizate un număr de 61 de străzi, în lungime de 

30 km. Programul „Nici o stradă fără asfalt la Blaj” este practic finalizat, dar pe măsura extinderii 

cartierelor din oraș, acesta va continua. Proiectul s-a concretizat în fapt și vă amintesc, în ordine 

alfabetică, străzile asfaltate, în ultimii 4 ani: Alexandru Borza, Astra, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, 

Cloșca, Clujului, Dumbravei, Eftimie Murgu, Fabricii, Gheorghe Barițiu, Gheorghe Magheru, 

Gheorghe Șincai, Golescu, Horea, Inocențiu Micu Clain, Iuliu Maniu, Izvorului, Luncii, Mihai 

Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Mitropolit Vancea, Oborului, Petofi Șandor, Petru Pavel Aaron, 

Plopilor, Popa Șapcă, Privighetorii, Sălciilor, Simion Bărnuțiu, Stejarului, Timotei Cipariu cât și 

asfatarea unei străzi în Mănărade, 5 străzi în Petrisat, 5 străzi în Spătac și 11 străzi în Tiur.   

 

6. SPITALUL MUNICIPAL BLAJ   

Modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Blaj este o materializare  a unui proiect continuu care 

ține de asigurarea unui act medical de calitate pentru blăjeni și pentru oamenii din zona Blajului. 

Amenajarea secției ATI cu 15 paturi în anul 2019, dotarea continuă a spitalului cu aparatură 

modernă – computer tomograf, angiograf, >>>>>>etc – modernizarea secțiilor medicale din spital 

și atragerea de medici tineri și dornici de performanță sunt obiective atinse pe care      le-am promis 

în cadrul proiectului „1.000.000 de euro în aparatură medicală la Spitalul Municipal din Blaj”.   

 

7. REABILITAREA PODULUI RUTIER DE PE RÂUL TÂRNAVA MARE – PODUL VEZA  

Un proiect investițional major și obligatoriu, ținând cont de gradul de uzură al acestui pod. Este o 

lucrare care asigură o durabilitate de peste 20 de ani celui mai important pod rutier peste râul 

Târnava Mare, care face legătura între centrul Municipiului și cartierele Veza, Ciufud și Berc, dar 

și cu localițățile aparținătoare Tiur, Spătac și Mănărade. 
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8.  PASARELA PIETONALĂ PESTE MAGISTRALA CFR – CORIDORUL IV PAN-

EUROPEAN   

O investiție care a răspuns unei necesități, aceea de a lega zona centrală a municipiului Blaj de 

cartierul Hula. Noua pasarelă înlocuiește trecerea pietonală la nivel cu calea ferată, care a fost 

desființată odată cu lucrările de modernizare la linia de cale ferată de mare viteză. 

 

PROIECTE EUROPENE AFLATE IN DERULARE: 

1. Extindere și dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj 

Cod SMIS: : 123743 

Perioada de implementare  22.07.2019 – 31.05.2022 

Valoare totală proiect: 13.535.956,01 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

2. Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, structura I M Moldovan și 

structura P P Aaron 

Cod SMIS: : 121064 

Perioada de implementare  27.09.2019 – 26.09.2021 

Valoare totală proiect: 7.315.169,11 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

3. Extindere, reabilitare și dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj 

Cod SMIS: : 121077 

Perioada de implementare  31.05.2019 – 31.05.2022 

Valoare totală proiect: 2.794.503,14 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

4. Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj 

Cod SMIS: : 123156 

Perioada de implementare  04.05.2021 – 30.04.2023 

Valoare totală proiect: 28.791.973 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 
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5.  O viață mai bună pentru seniorii din Mica Romă - Municipiul Blaj, județul Alba 

Cod SMIS: : 127755 

Perioada de implementare  31.03.2020 – 31.03.2023 

Valoare totală proiect: 2.624.758,31 lei 

Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană 

 

ALTE PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE: 

 

1. SALA POLIVALENTĂ 

Titlu: ”CONSTRUIRE SALĂ POLIVALENTĂ DE SPORT Municipiul Blaj, județul Alba”, 

Perioada  2021-2022 

Valoare totală proiect: 31,958,692.43 lei 

Entitate finanțatoare:  Consiliul Local al Municipiului Blaj în parteneriat cu Consiliul Județean 

Alba 

Dată fiind lipsa unei astfel de dotări sportive la nivelul județului Alba, respectiv a municipiului 

Blaj, se estimează că noua investiție va acoperi cererea pentru organizarea de manifestări și 

competiții sportive la nivel județean și regional. În prezent aceste manifestări, în care sunt implicate 

echipele locale din județ, se externalizează în alte zone ale țării, creând un disconfort atât pentru 

echipe, cât și pentru suporteri. 

Prin realizarea investiției se va obține o sală polivalentă de sport, cu o capacitate de 1850 de locuri 

pe scaune care respectă toate standardele nationale si europene pentru competitiile sportive de 

volei, handbal, baschet si tenis. Noua sală va fi dotată cu spațiile și echipamentele necesare, care să 

asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a competițiilor sportive, conform cerințelor naționale 

de omologare a sălilor de sport. 

 

2. CURTEA COLEGIUL NAȚIONAL INOCHENTIE MICU CLAIN 

Titlu: ”AMENAJARE URBANISTICÎ ȘI PEISAGISTICĂ CURTE INTERIOARĂ COLEGIUL 

NAT. „I. I. MICU CLAIN” ”, 
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Perioada  2019-2021 

Valoare totală proiect: 4,082,434.96  lei 

Entitate finanțatoare:  Consiliul Local al Municipiului Blaj  

Amenajarea urbanistică și peisagistică a curții interioare a Colegiul Național I. M. Clain cuprinde o 

bază sportivă modernă, cu terenuri de fotbal, handbal, volei și baschet, o piațetă, un amfiteatru dar 

și parcuri sau locuri de joacă pentru preșcolari.  

 

3. REALIZARE PASAJ SUPERIOR PESTE CALEA FERATĂ (ÎNLOCUIRE „PODUL 

MINCIUNILOR”) 

Titlu: ”Pasaj Superior peste CF (Înlocuire “Podul Minciunilor) în Municpiul Blaj””, 

Perioada  2021-2022 

Valoare totală proiect: 13,982,154.72 lei 

Entitate finanțatoare:  Consiliul Local al Municipiului Blaj în parteneriat cu Consiliul Județean 

Alba 

Pasajul nou se execută pe amplasamentul celui existent, elementele sale geometrice asigură fluența 

traficului in zonă și este dimensionat la convoaiele de calcul precizate în normele în vigoare. 

Lățimea pasajului existent este de 10.4 m și lățimea totală a noului pasaj este de 27.8 m. Pasajul 

nou este amplasat pe amplasamentul pasajului existent, pastrand limita de pe partea stangă și 

extinzându-se transversal de-a lungul străzii Tudor Vladimirescu. 

 

4. BAZA DE CANTONAMENT 

Titlu: ”BAZĂ DE CANTONAMENT CU FACILITĂȚI DE CAZARE, MASĂ ȘI RECUPERARE 

PENTRU SPORTIVI”, 

Perioada  2021-2022 

Valoare totală proiect:  17,850,000 lei 

Entitate finanțatoare:  Compania Națională de Investiții 

Se dorește realizarea Bazei de cantonament în contextul unor investiții recente în 

municipiul Blaj, ce au vizat atât infrastructura urbană și edilitară, cât și edificarea unor noi 

dotări și funcțiuni publice, care au condus la ridicarea calității vieții urbane și sociale.  

 

5. HELIPORT 
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Titlu: ”HELIPORT BLAJ”, 

Perioada de implementare  2021-2022 

Valoare totală proiect: 2.728.988 lei 

Entitate finanțatoare:  Consiliul Local al Municipiului Blaj în parteneriat cu Consiliul Județean 

Alba 

În scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației, în condițiile compatibilizării sistemului 

sanitar românesc cu a celorlalte state ale Uniunii Europene, a redresării și dezvoltării asistenței 

medicale, inclusiv a sistemului de urgență prespitalicesc, Primăria Blaj dorește să amenajeze un 

heliport de suprafață, amplasat destinat elicopterelor care execută misiuni aeromedicale SMURD și 

în situații de urgență, pentru un trafic aerian VFR, pe timp de zi și pe timp de noapte. 

 

6. BAZĂ SPORTIVĂ TIP I 

Titlu: ”Constructii de baze sportive proiect tip 1 – V2 , încalzire cu gaze”Construire bază sportivă 

TIP1 ” - str Republicii municipiul Blaj , Județul Alba”, 

Perioada  2021-2022 

Valoare totală proiect: 5,982,544.10 lei 

Entitate finanțatoare:  Compania Naționala de Investiții 

Conform Caietului de sarcini, beneficiarul, CNI, dorește realizarea unei baze sportive, durabile care 

să fie în armonie cu nevoiele actuale și viitoare ale cetățenilor minicipiului Blaj, cu o clădire de 

vestiare în regim de înălțime P+1E. 

 

7. BAZĂ SPORTIVĂ TIP II 

Titlu: ”Cosntruire Bază sportivă Tip 2 în Municipiul Blaj, Str Dr. V. Suciu, Județul Alba”, 

Perioada  2020-2021 

Valoare totală proiect: 1.065.971 lei 

Entitate finanțatoare:  Compania Națională de Investiții 

Se propune construirea unei baze sportive, ce va cuprinde teren de sport multifuncțional pentru 

handbal, baschet, voley și tenis, clădire de vestiare, alei pietonale, spații verzi și împrejmuire. 

Clădirea de vestiare va avea regimul de înălțime P (parter) și va fi alcătuită din structură de beton 

armat cu fundații continue, cu închideri perimetrale de zidarie din blocuri de ceramică tip GVP și  

va avea suprafața construită de 159.50 mp.  
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CAPITOLUL X. ANALIZA SWOT LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ 

Ipoteze de lucru 

Analiza SWOT (sau TOWS) reprezintă o metodă de audit a comunităţii, fiind considerată 

prima etapă a planificării strategice. Metoda ne ajută să ne concentrăm asupra aspectelor 

relevante; odată identificate, acestea se transformă în obiective. Această metodologie este o 

abordare sanatoasă pentru a determina o strategie-nișă, modul cel mai bun pentru o comunitate de 

a-şi folosi punctele sale forte pentru a exploata oportunitățile, dar şi cea mai eficienta pentru a-şi 

apăra de diverse amenințări externe propriile puncte slabe dar şi forte. 

Analiza SWOT a zonei (puncte tari, puncte slabe, oportunități şi amenințari) reflectă 

capacitatea mediului intern de a răspunde factorilor de macromediu în sensul fructificarii 

oportunităților şi diminuării amenințărilor. Acest instrument face posibilă analizarea rapidă a 

punctelor strategice cheie, precum şi identificarea alternativelor strategice. Astăzi, analiza SWOT 

este aplicată în cadrul analizei teritoriului şi este utilizată ca instrument pentru facilitarea 

planificării în cadrul administraţiilor publice.  

Înainte de a începe o analiză SWOT este absolut necesară prezentarea unei descrieri a 

cadrului general al situaţiei existente pentru ca în cadrul discuţiilor toţi participanţii să aibă o 

“bază comună”.  Această etapă preliminară reprezintă un element fundamental din moment ce, de 

cele mai multe ori, persoanele active de la nivelul comunităţii dispun de o informare asimetrică şi 

au viziuni diferite asupra temelor de dezvoltare. Tehnica SWOT de discuţie/analiză şi cercetare se 

bazează pe metoda “brainstorming”-ului, care s-ar traduce printr-o discuţie între persoanele 

implicate în activitatea de elaborare a strategiei. Analiza SWOT se bazează pe următoarele 

elemente: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări.  

Dintr-o analiză a indicatorilor comunităţii pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. 

Acestea pot fi “puncte tari - grele (hard)” şi “puncte tari - uşoare (soft)”. Dacă în mod normal, 

primele se identifică destul de repede, celelalte se conturează prin discuţii ulteriore sau din 

activităţi de cercetare. Al doilea parametru îl reprezintă punctele slabe. Aflate la polul opus faţă de 

punctele tari, acestea reprezintă slăbiciunile cadrului local. Şi în cazul analizei punctelor slabe este 

posibil să facem distincţia între “puncte slabe-grele” şi “puncte slabe-uşoare. Al treilea parametru 

se referă la zona oportunităţilor. Acestea pot fi studiate şi discutate doar dacă o alegere 

preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, se impune o nouă descriere, mult mai clară 
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persoanelor implicate. Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari şi 

oportunităţile se suprapun. Există o diferenţă clară între aceşti doi parametri. O regulă simplă, dar 

folositoare pentru o analiză SWOT corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincţie clară 

între punctele tari şi oportunităţi. Ameninţările includ implicaţiile negative ale măsurilor adoptate. 

Analiza oportunităţilor şi a ameninţărilor implică un melanj al efectelor interne şi externe ale 

politicii. Efectele externe pot genera într-un fel ameninţări.  

În analiza SWOT nu există o corespondență exclusivă între punctele tari şi oportunităţi, pe 

de o parte, şi punctele slabe şi ameninţări pe de alta parte. Uneori, unele elemente de forţă pot 

conduce la ameninţari într-un scenariu “după politică”.  Punctele tari şi punctele slabe sunt 

concepte “statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o perioadă determinată de 

timp = CEEA CE EXISTĂ=. Oportunităţile şi ameninţările au în vedere viitorul, şi se referă la 

alegerile pe care le au de făcut persoanele implicate în procesul de planificare = CEEA CE VA 

FI=. 

Cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acţiunile 

stabilite, procesul decizional ar trebui să includă următoarele elemente:                                                                                                                                                         

  construieşte pe Punctele Tari,  

  elimină Punctele Slabe,  

  exploatează Oportunităţile,  

  îndepărtează Ameninţările.  

 

Analiza SWOT a Municipiului Blaj: 

INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Poziționarea Municipiului la o distanță mică 

față de municipiul Alba Iulia, resedinta de 

judet si fata de principalele municipii ale 

regiunii 

 Pozitia buna din punct de vedere a 

infrastructurii feroviare, municipiul Blaj fiind 

traversat de magistrala feroviară de 

 Lipsa unei sosele de centura care sa devieze 

traficul de tranzit din Municipiu 

 Infrastructura feroviara veche, neatractiva 

 Infrastructura de drum cu probleme în 

special pe legaturile cu zonele rurale 

 Numărul redus al locurilor de parcare din 

municipiu 
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importanță națională - Magistrala 300 

(București - Brașov - Sighișoara - Mediaș - 

Blaj - Teiuș - Cluj Napoca - Oradea) 

 Existența unei platforme industriale a 

municipiului 

 Existența unei bune infrastructuri sociale, 

educationale si culturale 

 Existența unei bune infrastructuri de transport 

 Existenta infrastructurii de utilități: apă, gaz, 

curent electric 

 Existența unei bune infrastructuri de 

comunicații IT, telefonie mobilă și internet 

 Existența de dotări sociale,  sportive, 

medicale. 

 Lipsa unei politici de parcare la nivelul 

municipiului 

 Lipsa transportului public in comun 

 Lipsa pistelor de biciclete 

 Suprafața redusă a zonelor pietonale 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existența fondurilor structurale, (finanțare 

nerambursabilă), pentru îmbunătațirea 

infrastructurii fizice de bază 

 Flux mare de calatori, in special pentru 

transportul feroviar 

 Posibilitatea implementării unor proiecte de 

reabilitare si modernizare a infrastructurii 

existente, 

 Posibilitatea implementarii unor proiecte de 

mobilitate urbana durabila conform PMUD 

aprobat 

 Posibilitatea implementării unor proiecte de 

alimentare cu energie termica prin utilizarea 

surselor regenerabile de energie 

 Existența unor programe cu finanțare 

 Accesarea redusa a fondurilor europene 

nerambursabile disponibile  

 Orientarea programelor europene și 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare 

 Scăderea interesului investitorilor. 
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nerambursabilă pentru eficientizarea 

energetică a clădirilor, reabilitare termică 

 

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Traditia Blajului cunoscut ca „oras al scolilor” 

 Accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

reabilitarea si dotarea unitatilor de invatamant 

 Existenţa personalului didactic calificat şi 

implicat în procesul educaţional  

 Existența structurilor care promovează 

educația și cultura  

 Organizarea permanentă a unor evenimente 

culturale în municipiul Blaj 

 Structura organizatorică a școlilor  

corespunzatoare la nivelul municipiului 

 Existența unui management responsabil cu 

implicare directă, pe toate planurile 

(administrativ, educativ, resurse, etc.) 

 Existența unui număr relativ mare de copii și 

elevi , care asigură și funcționarea structurilor 

 Puține tendințe de neșcolarizare sau abandon 

școlar 

 Existenta investitorului strategic Bosch, care 

sustine Scoala Duala Blaj 

 Existenta la nivelul municipiului a tuturor 

formelor de invatamant (anteprescolar, 

primar, gimnazial, liceal, universitar, post 

universitar) 

 Favorabilitatea pozitiei geografice a Blajului, 

 Insuficiența  școlilor profesionale care să 

pregatească tineri în meserii cerute pe piața 

muncii 

 Infrastructură școlară insuficient dotată 

 Sector neguvernamental specific insuficient 

dezvoltat 

 Politica educațională slabă de atragere a 

elevilor în unitatile  școlare (insuficientă 

implicare pentru creşterea imaginii şcolilor) 

 Migrarea elevilor spre orașele mari (Alba-

Iulia) 

 Accesul dificil, din punct de vedere 

financiar, la activitățile de perfecționare 

didactică 

 Fonduri insuficiente/ inexistente pentru 

premierea performanței școlare a elevilor. 

 Lipsa unei politici culturale locale coerente 

și asumate de toți factorii interesați – 

administrație, instituții și organizații 

cultuale; 

 O cultură participativă redusă; 

 Practicile de cercetare culturală și critică de 

artă sunt foarte puține;  

 Lipsa de investiții în 

renovarea/modernizarea unor monumente 
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in apropierea centrelor universitare mari din 

Transilvania (Cluj-Napoca, Targu-Mures, 

Sibiu, Alba-Iulia) 

 Existența unui valoros patrimoniu cultural 

material, dar mai ales imaterial, care a marcat 

istoria limbii și literaturii române;  

 Infrastructură culturală nouă, cu dotări 

moderne: Palat Culural, Centrul Cultural, 

Biblioteca Municipala, Muzeu de Istorie, 

Gradina Botanica  

 Mediu multicultural și intercultural; 

 Cladiri si monumente istorice care pot 

favoriza dezvoltarea turismului cultural si 

religios 

 Interesul tinerilor de a se implica prin 

voluntariat la evenimente culturale de 

amploare; 

 Compoziția plurietnică și multiconfesională a 

populației Blajului, ca resursă de păstrare a 

tradițiilor etnice și religioase prezente în Blaj 

(români, maghiari, sași, rromi; ortodocși, 

greco-catolici, romano-catolici, reformați-

unitarieni, baptiști, adventiști etc.) 

 Existenta Centrului de Informare Turistica 

 Existența siturilor naturale și de patrimoniu 

din împrejurimile Blajului; 

 Parteniate la nivel internaltional prin infratiri 

cu orase din Republica Moldova, Italia, Belgia 

, Elvetia si Ungaria 

 

istorice, clădiri în care funcționează 

instituții culturale; 

 Turism cultural scăzut;  

 Comunicarea operatorilor culturali către 

public nu este suficient de profesionistă 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa fondurilor europene si 

guvernamentale special destinate 

perfecționării  permanente a cadrelor didactice 

 Existenţa fondurilor europene pentru 

modernizarea/reabilitarea unitaților de 

învățământ și dotarea cu materiale didactice 

 Programe europene care permit schimburile 

culturale și mobilitatea tinerilor 

 Programe de finanțare ale instituțiilor 

naționale pentru promovarea culturii locale  

 Valorificarea evenimentelor culturale 

periodice care se desfășoară atât în Blaj cât și 

în localitatile componente 

 Existența programului de acordare de 

rechizite școlare gratuite 

 Disponibilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii 

 Extinderea rețelei Internet la nivelul 

municipiului. 

 Dezvoltarea invatamantului universitar tehnic 

in triunghiul de parteneriat scolar investitional 

Bosch – Scoala Duala, invatamant 

preuniversitar – Municipiul Blaj, Consiliul 

Judetean 

 Promovarea pe plan internațional a Blajului în 

urma vizitei Papei Francisc; 

 Fondurile europene și fondurile structurale 

utilizabile pentru evenimente de anvergură; 

 Atitudinea de participare și responsabilitate civică 

- Centrul Cultural; 

 Salarizarea precară a cadrelor didactice, ce 

poate favoriza plecarea acestora din sistem 

 Abandonul școlar din diverse motive 

 Incoerența politicilor educaționale la nivel 

național 

 Lipsa unor politici educaționale 

consecvente cu ținte și strategii clare care 

să fie urmărite indiferent de schimbările 

politice 

 Programe școlare prea încărcate 

 Formare inițială a cadrelor didactice 

deficitară 

 Scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 

părinți) 

 Eliminarea fondurilor de premiere și 

stimulare 

 Creșterea numărului de șomeri în rândul 

părinților 

 Slaba motivație a elevilor pentru invatatura 

 Număr mare de elevi rămași în grija 

bunicilor și altor rude datorită faptului că 

părinții sunt plecați la lucru în străinatate. 

 Lipsa de sustenabilitate a sectorului/ 

precaritatea operatorilor culturali; 

 Resurselor financiare limitate, discontinuitatea 

sprijinului, capacitatea scăzută de angajare a 

sistemului, lipsa unui sistem de protecție 

socială pentru artiștii independenți etc. ; 

 Depopularea satelor ca urmare a migrării către 

zonele rurale; 
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 Redefinirea unei viziuni pe termen lung și rolul 

culturii în creșterea calității vieții și poziționării 

internaționale a orașului; 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru 

digitalizarea si includerea obiectivelor turistice in 

tururi virtuale  

 Lipsa posibilității de cofinanțare pentru 

accesarea proiectelor prin fonduri europene; 

 Fenomenele naturale care pot degrada în timp 

patrimoniul cultural construit; 

 

 

 

TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Punct de atractie istorica – leagănul unor 

evenimente memorabile din istoria poporului 

român  

 Poziţionarea în apropierea principalelor 

municipii ale regiunii \, aspect favorabil 

pentru atragerea turiștilor români și straini 

 Existența căilor de transport rutier și feroviar, 

care asigură accesul facil al turiștilor 

 Poziție geografică avantajoasă privind 

diversitatea reliefului 

 Zonă turistica cu resurse diversificate  

 Existența obiectivelor turistice de mare interes 

istoric și cultural  

 Existenţa unei diversităţi etno-culturale 

 Organizarea unor evenimente culturale 

specifice  

 Calitatea deosebită a produselor ecologice 

care se pot obține din produsele accesorii 

pădurii și din cresterea animalelor 

 Potential ridicat pentru agricultura ecologică 

 Existența de produse tradiționale  

 Insuficienta dezvoltare a infrastructurii de 

cazare turistică fata de potentialul de 

atractie a turistilor 

 Numărul mic de întreprinderi cu activitate 

în domeniul turistic 

 Slaba promovare a obiectivelor de 

patrimoniu, a municipiului ca destinaţie 

turistică şi a evenimentelor culturale 

organizate în municipiul Blaj 

 Insuficienta exploatare a potențialului 

agroturistic 

 Insuficiența pachetelor turistice cu 

programe turistice care pot fi desfășurate în 

Blaj și localitatile componente 

 Insuficienta dezvoltare  a serviciilor conexe 

turismului. 
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 Existența condițiilor naturale necesare 

dezvoltării turismului recreativ cu diferite 

activități conexe 

 Crestere semnificativa a sectorului turistic în 

ultimii ani, Blajul fiind unul dintre UAT-urile 

din mediul urban din județul Alba care a 

performat cel mai bine în acest domeniu.  

 Creșterea de peste 5 ori față de 2008 a 

numărului de angajați din domeniul 

facilităţilor de cazare 

 Sectorul turistic în Blaj s-a dezvoltat cu 

precădere pe seama pensiunilor turistice, care 

în 2008 nu existau ca unități de cazare, dar 

care în 2019 cumulau 76,4% din capacitatea 

de cazare turistică în funcțiune din Blaj.  

 Municpiul Blaj înregistrează cel mai ridicat 

grad de utilizarea a capacității de cazare 

turistică dintre UAT-urile din mediul urban 

din județul Alba. 

 Municipiul Blaj inclus in “Drumul vinului” si 

“Via Transilvanica” 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Interesul crescut al administrației locale 

pentru dezvoltarea și promovarea potențialului 

turistic al municipiului Blaj și a localităților 

componente 

 Elaborarea unor planuri şi strategii de 

dezvoltare a turismului la nivel judetean si 

local care să fructifice potenţialul deţinut 

 Exploatarea beneficiilor ce rezultă din 

 Vecinătatea / concurenţa cu destinaţii 

turistice cu potenţial bine dezvoltat şi bine 

valorificat (ex: Alba Iulia, Sibiu) 

 Orientarea turiştilor români către 

destinaţiile externe sau destinații clasice din 

România (ex. Valea Prahovei) 

 Capacitatea redusă de atragere a fondurilor 

europene destinate dezvoltării turistice a 
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pozitionarea în proximitatea municipiului 

Alba Iulia 

 Exploatarea înfrățirilor pe care le are 

Municipiul în vederea atragerii de turiști 

străini 

 Creşterea cererii turistice pentru turismul 

ecumenic si cultural 

 Încheierea de parteneriate cu agenții de turism 

pentru promovare și dezvoltarea unor pachete 

turistice care să crească perioada de ședere a 

turiștilor în Blaj 

 Atragerea de fonduri europene pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor de cazare 

oferite, cresterea numarului de unitati de 

cazare și pentru promovarea turistică 

 Suport legislativ și financiar U.E. care 

stimuleaza dezvoltarea infrastructurii de 

primire turistică 

 Posibilitatea creării unor trasee etno-culturale 

cu zonele învecinate, inclusiv cu alte localități 

 Existenţa la nivel național a unor programe de 

finanțare pentru susținerea actelor culturale 

pentru tineri (Cultura). 

 Posibilitatea accesarii de fonduri europene 

pentru dezvoltarea turismului istoric, religios, 

cultural, balnear. sportiv 

autorităţilor publice şi a mediului de afaceri 

 Investitii insuficiente în unitățile de cazare 

și alimentație publică 

 Cunoștințe perfectibile ale operatorilor 

economici legate de prestarea serviciilor de 

calitate pentru turiști  

 Resurse proprii insuficiente pentru 

finanțarea sau co-finanțarea proiectelor  de 

investiie in domeniul turismului 

 

CADRUL NATURAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Așezare a municipiului într-o zona pitorească  Insuficienta identificare și promovare a 
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din vestul Podisului Tarnavelor 

 Situare favorizantă în Podisul Blajului, 

aproape de confluenta Tarnavei Mari cu 

Tarnava Mica  

 Potenţial turistic semnificativ în Blaj şi 

împrejurimi 

activităților recreative ce pot fi practicate în 

zonă 

 Amenajarea deficitara a arealelor verzi din 

imprejurimile municipiului 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Atragerea investițiilor datorită poziției 

geografice în proximitatea municipiului Alba 

Iulia 

 Distanța relativ mică față de Aeroportul 

Internațional Sibiu (85 km), Aeroportul 

International Cluj (103 km) si Aeroportul 

International Targu Mures (83 km). 

 Intervenția locuitorilor asupra mediului 

înconjurător 

 Agricultura extinsa fara o politica unitara 

 

RESURSA UMANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Diversitate etnică 

 Pondere importantă a populației tinere. 

Populația 15-49 ani >decât populația 50+ 

 Număr mic de persoane cu nivel scăzut de 

școlarizare 

 Rata redusă a infracționalității 

 Forță de muncă ieftină 

 Număr mare de tineri cu studiile liceale, 

universitare si postuniversitare definitivate 

 Disponibilitate de angajare în diferite meserii 

 Îmbătrânirea populației (spor natural 

negativ, migrarea tinerilor spre alte țări din 

UE și spre marile orașe din țară)  

 Scăderea natalității 

 Adaptarea mai lentă a populației mature și 

vârstnice din municipiu, la schimbările și 

provocările lumii actuale în general și la 

fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special 

 Migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special în străinatate; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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 Existența unor reglementări care stipulează 

acordarea de facilități angajatorilor care 

creează noi locuri de muncă pentru șomeri, 

tineri absolvenți, etc. 

 Existența fondurilor și programelor care 

finanțează pregătirea profesională continuă a 

forței de muncă 

 Schimbarea mentalității persoanelor 

disponibilizate, prin abordarea de atitudini 

active pe piața muncii (căutare a unui loc de 

muncă, reconversie profesională) 

 Implicarea autorităților locale în problemele 

comunității, în vederea identificării de soluții 

financiare, materiale. 

 Accentuarea procesului de îmbătrânire 

 Creșterea șomajului în rândul tinerilor  

 Creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă 

 Pierderea tradițiilor locale odată cu trecerea 

timpului. 

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unui segment de populație pregătit 

profesional 

 Existența personalului tânăr cu studii 

superioare în instituțiile publice 

 Implicarea activă a Primăriei, în problemele 

comunității 

 Existenta instituțiilor de bază, protecție civilă 

și ordine publică 

 Deschiderea administrației actuale către 

investiții 

 Existența spațiului adecvat pentru buna 

desfășurare a activităților administratiei 

publice locale  

 Legislație în permanentă schimbare 

 Legislație insuficient cunoscută de către 

personalul din instituțiile publice, ca urmare 

a numărului mare de schimbări legislative 

 Aplicarea legilor, uneori în moduri diferite, 

ca urmare a necorelării normelor 

metodologice. 
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 Existența logisticii necesare desfășurării în 

bune condiții a activității instituțiilor publice;  

 Participarea la sesiuni de perfecționare 

continuă a aparatului administratiei publice 

locale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene pentru 

organizarea de cursuri de instruire pe diverse 

domenii de activitate a funcționarilor publici 

 Implementarea de proiecte de mediatizare a 

legislației 

 Aplicarea principiului transparenței în 

activitatea instituțiilor publice. 

 

 Nemulțumiri manifestate de către populație 

generate de măsurile economice și sociale 

luate la nivel decizional 

 Masuri legislative care nu permit angajarea 

personalului necesar în instituțiile publice 

 Implicare civică scăzută 

 Practicarea unor politici discriminatorii în 

alocarea resurselor locale 

 Riscul eșecului în realizarea și finalizarea 

unor proiecte 

 Neachitarea unor taxe si impozite datorate 

de către contribuabili. 

 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Cresterea semnificativa a cifrei de afaceri si a 

numarului de angajati in intreprinderii, in 

ultimii 10 ani, ceea ce a dus la o crestere 

importanta a economiei locale 

 Cresterea veniturilor bugetare ca urmare a 

creșterii veniturilor proprii, indicator al 

creșterii capacității economiei locale de a se 

autofinanța, respectiv al creșterii autonomiei 

financiare locale, o pondere tot mai mare a 

 Diversitatea economică redusă – cea mai 

scăzută față de alte municipii cu profil 

asemănător – și numărul redus (trei) de 

domenii în care municipiul Blaj este 

specializat și competitiv îl face însă 

vulnerabil la posibile crize economice, 

politice și sociale, schimbări tehnologice 

sau relocări ale unităților de producție care 

în prezent concentrează cea mai mare parte 
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cheltuielilor bugetare locale putând fi 

acoperită pe seama veniturilor proprii 

 În comparație cu alte municipii cu profil 

asemănător, Blajul este pe primul loc la 

cheltuielile pentru învățământ/locuitor și este 

printre fruntași și la cheltuielile bugetare 

pentru cultură, recreere, sport și religie și cele 

pentru transporturi 

 Municipiul Blaj are un grad foarte ridicat de 

concentrare și specializare în sectorul 

Industriei prelucrătoare 

 Existenţa utilităţilor publice şi a serviciilor de 

telefonie şi internet în Blaj: apă potabilă, 

canalizare, telefonie fixă şi mobilă, internet, 

etc. 

 Existența forței de muncă disponibilă în zonă 

 Forță de muncă calificată în industria 

prelucratoare si nu numai 

 Deschiderea administrației locale față de 

posibili investitori 

 Existența în zona a unui număr însemnat de 

societăți comerciale și persoane fizice 

autorizate active 

 Teren parc industial care poate fi pus la 

dispozitia investitorilor 

a angajaților din municipiu 

 Lipsa structurilor de sprijinire a afacerilor 

(ex.- incubatoarele) 

 Receptivitate și flexibilitate redusă la 

cerințele pieței 

 Număr redus de persoane care participă la 

cursuri de calificare profesională care pot 

oferi șansa reconversiei profesionale 

 Neutilizarea avantajelor conferite de 

organizarea în grupuri de producatori a 

sectorului agricol. Dificultăți întâmpinate în 

inițiativele de asociere dintre producătorii 

locali 

 Dotare tehnologică insuficientă pentru 

exploatarea terenurilor agricole 

 Receptivitate redusa a populației locale la 

programele de finanțare nerambursabilă 

 Resurse financiare locale insuficiente, 

investiții autohtone scazute 

 Activitatea redusă de marketing a 

societăților comerciale  

 Buget redus al APL, pentru susținerea 

proiectelor de investiție în resursa umană si 

a celor de dezvoltare locală 

 Interes scăzut al agenților economici locali 

pentru formarea profesională a angajaților  

 Număr redus al locurilor de muncă pe piața 

locală comparativ cu populația aptă de 

munca 

 Insuficienta procesare locală a produselor 
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vegetale și animale 

 Migrație masivă a populației active în țări 

din spațiul european. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existența unei legislații specifice pentru 

sprijinirea incubatoarelor de afaceri 

 Existenţa universităţilor în municipiul Blaj si 

in Municipiul Alba Iulia care pot oferi 

pregătire superioară populaţiei şi poate 

constitui sursă de specialişti 

 Existența programelor guvernamentale pentru 

dezvoltarea economică 

 Posibilitatea cooperării dintre mediul privat, 

autorităţile publice locale,  instituţiile de 

învăţământ superior şi centrele de cercetare şi 

dezvoltare 

 Utilizarea programelor de finanțare ale 

Uniunii Europene, atât pentru mediul rural cât 

și pentru IMM-uri 

 Promovarea și stimularea operatorilor din 

domeniul agricol în scopul exploatării 

intensive a terenurilor 

 Utilizarea tehnologiilor performante 

 Valorificarea terenurilor agricole degradate şi 

nevaloroase 

 Posibilitatea cooperarii între producătorii 

agricoli locali și agenți economici activi în 

domeniul industriei alimentare 

 Legislație favorabilă care încurajează tot mai 

mult vânzarea produselor locale în 

 Nivelul ridicat de concentrare al forței de 

muncă in două întreprinderi din sectorul 

Industriei prelucrătoare concentrând peste 

55% din numărul total de salariați (peste 

64% din numărul total al angajaților 

întreprindrilor), aspect ce comporta riscuri 

de cresterea brusca a numarului de someri 

in cazul intrarii celor doua intreprinderi in 

dificultate 

 Număr redus de proiecte pentru atragerea 

de fonduri europene destinate dezvoltarii 

economice locale 

 Interes ridicat al populației, în special a 

polulației tinere pentru găsirea unui loc de 

muncă în străinătate 

 Domeniul fiscal în permanentă schimbare, 

aspect ce afectează potențialul de 

dezvoltare al sectorului privat 

 Fonduri străine pentru investiții, relativ 

scăzute în raport cu potentialul zonei 

 Cadru legislativ nefavorabil dezvoltării 

sectorului cercetare-dezvoltare-inovare 

 Condițiile UE dificil a fi îndeplinite de 

către agenții economici autohtoni, aspect 

care face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din România, piața  
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detrimentul celor din import. 

 Implementarea proiectelor generatoare de 

profit 

 

UE sa fie inaccesibila  

 Criză economică mondială agravantă a 

situației economiei europene – multe firme 

mici și mijlocii s-au închis 

 Adaptabilitatea scăzută la schimbare a 

agenților economici și a forței de muncă 

 Invadarea pieței interne cu produse agricole 

ale țărilor beneficiare de fonduri 

substanțiale ale UE în ceea ce privește 

susținerea sectorului agricol. 

 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa furnizorilor de servicii sociale 

acreditaţi 

 Existenţa Serviciului Public de Asistenţă 

Socială ce acordă servicii sociale cu caracter 

primar şi specializate 

 Existența unor structuri care oferă servicii 

sociale 

 Existența sectorului neguvernamental care 

dezvoltă și sustine o serie de programe sociale 

pentru grupurile vulnerabile 

 Existenţa personalului specializat în domeniul 

asistenţei sociale 

 Existența serviciului de voluntariat în 

Municipiul Blaj 

 Existența unor proiecte cu finanțare europeană 

în domeniul social aflate în implementare; 

 Interes crescut al autorității publice locale 

 Număr mic al organizaţiilor asociative 

locale active în domeniul civic şi de 

stimulare a implicării oamenilor și 

instituțiilor în rezolvarea problemelor de la 

nivelul comunității 

 Personal insuficient in domeniul protectiei 

sociale 

 Programe de perfecționare continuă a 

personalului calificat insuficiente 

 Lipsa unei direcții de asistenta sociala 

acreditata la nivelul UAT Municipiul Blaj; 

 Infrastructură socială insuficient dezvoltată 

în raport cu nevoile identificate în plan 

local; 

 Lipsa unor programe de formare continuă 

pentru personalul din domeniul social; 

 Capacitate limitată a autorității publice 
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pentru accesarea de programe cu finanțare 

europeană în domeniul social; 

 Servicii sociale licențiate pentru grupuri țintă 

variate la nivelul Municipiului Blaj; 

 Structuri de economie socială publice și 

private funcționale la nivel local; 

 Existența unei platforme de comunicare 

electronică eBlaj pentru promovarea 

serviciilor si acțiunilor în plan local; 

 Existența unui serviciu de tip rezidențial 

licențiat de asistență socială în cadrul 

Primăriei; 

 Inexistența persoanelor fără adăpost la nivelul 

Municipiului Blaj; 

 

locale în accesarea și implementarea de 

programe cu finanțare europeană; 

 Lipsa unui spațiu propriu pentru serviciul 

social de tip rezidential  Căminul pentru 

persoane vârstnice Blaj; 

 Infrastructură insuficient dezvoltată la 

nivelul serviciul social public -  Căminul 

pentru persoane vârstnice Blaj; 

 Lipsa unui mecanism public local de 

finanțare a activității sociale la nivel local; 

 Parteneriat public privat insuficient 

dezvoltat; 

 Lipsa unui programe integrate de măsuri 

pentru grupri  țintă defavorizate; 

 Lipsa unor servicii sociale specializate 

pentru diverse grupuri țintă (servicii de 

recuperare, servicii paliative etc.); 

 Dezvoltarea insuficientă a programelor de 

voluntariat, inclusiv a celor care încurajează 

îmbătrânirea activă; 

 Lipsa unei baze de date comune a 

beneficiarilor și a serviciilor sociale 

acordate pentru toți furnizorii de servicii 

sociale; 

 Valorificare insuficientă a platformei 

electronice eBlaj ca sursă de informare și 

instrument de diseminare a activității 

sociale; 

 Infrastructura pentru proiectele adresate 

familiei nu este dezvoltată suficient, în 
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raport cu numărul solicitărilor. 

 Spații insuficiente aflate în proprietate 

publică, care pot fi puse la dispoziție pentru 

dezvoltarea serviciile sociale 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa  legislației specifice la nivel naţional  

ce reglementează serviciile sociale 

 Facilitătile oferite prin cadrul legislativ, 

operatorilor economici care angajează 

persoane din grupuri vulnerabile  

 Legea voluntariatului 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 

pentru dezvoltarea serviciilor și a 

infrastructurii de asistență socială 

 Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între 

administrația locală şi sectorul 

neguvernamental 

 Posibilitatea preluării modelelor de bună 

practică din ţările Uniunii Europene și 

promovarea schimbului de know-how 

 Legislația privind economia socială 

 Valorificarea experiențelor europene în 

domeniul social pentru creșterea calității 

activității sociale; 

 Dezvoltarea unei pagini web distinctă a 

Serviciului de Asistență Socială Blaj, inclusiv 

crearea unei rubrici de comunicare online cu 

cetățenii din grupurile vulnerabile;  

 Infiintarea si licentierea unui Complex 

Integrat de Servicii pentru persoane varstnice   

 Situația economică defavorabilă la nivel 

național și european care poate crește 

numărul de persoane asistate social 

 Slaba implicare a sectorului public și privat 

în dezvoltarea de programe de muncă 

pentru persoane din grupurile vulnerabile 

 Procesul greoi și îndelungat de obţinere a 

fondurilor europene în domeniul dezvoltarii 

/protecției sociale 

 Migrarea în străinătate a personalului 

calificat din domeniul protectiei sociale. 

 Cadru legislativ consistent și neunitar în 

domeniul social; 

 Degradarea sistemului de servicii sociale pe 

fondul lipsei investițiilor în modernizarea 

echipamentelor; 

 Creșterea dependenței persoanelor cu 

handicap în lipsa unor programe de 

integrare pe piața muncii a acestora; 

 Creșterea dependenței persoanelor vârstnice 

pe fondul tendinței de îmbătrânire a 

populației și a lipsei inițierii unor măsuri de 

îmbătrânire activă 

 

 



 
 

 
 

 

173 
 

 Construirea unui centru de recuperare pentru 

persoanele cu dizabilități; 

 Conceperea unui program de atragere a 

voluntarilor în cadrul centrelor de servicii 

sociale din Municipiul Blaj; 

 Imbunătățirea serviciilor educaționale pentru 

copiii cu dizabilități și pentru cei în situație de 

risc prin modernizarea materialelor didactice. 

 

 

SĂNĂTATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Servicii de calitate superioara, dotarile cu 

aparatura performanta si personal medical 

calificat Spitalului Municipal din Blaj 

 Accesarea fondurilor nerambursabile pentru 

reabilitarea/ extinderea si dotarea 

infrastructurii medicale publice 

 Existenţa infrastructurii de sănătate atât 

privată cât şi de stat 

 Existența Spitalului Județean Alba Iulia, la o 

distanță mică față de Blaj 

 Existența și buna funcționare a cabinetelor  

individuale de medicină de familie. 

 Proiect de extindere si dotare Ambulatoriu in 

implementare  

 Institutie de invatamant post liceal sanitar 

 Fonduri insufiente pentru susţinerea 

investiţiilor în sănătate 

 Existența unui număr important de persoane 

neasigurate dar înscrise pe listele medicilor 

de familie 

 Lipsa unui centru de recuperare medicala. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa fondurilor europene pentru 

reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea 

corespunzătoare a acestora 

 Costuri ridicate ale serviciilor medicale 

 Legislație fluctuantă în domeniul sanatatii 

 Amploarea din ce în ce mai mare a 
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 Programe de finanțare pentru domeniul 

medical finanțate de companii private prin 

programele lor de responsabilitate socială 

 Dezvoltarea permanentă a  serviciilor 

medicale  la domiciliu pentru persoane din 

grupuri vulnerabile. 

migrației cadrelor medicale în străinătate 

 Slaba motivare a personalului medical atât 

din punct de vedere financiar cât și a 

condițiilor de muncă. 

 

 

TINERET ȘI SPORT  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenta unei infrastructuri reabilitate sau in 

constructie destinata pentru activitati sportive 

sau de tineret. ( Baza de agrement, Bazin de 

inot acoperit, Stadion municipak CSS Blaj – 

Baza Sportiva Tip 1, Stadion CIL – Veza -, 

Terenuri de sport sintetice – Blaj-Garii,               

Blaj- Baza „Timotei Cipariu” , Manrade, Tiur 

, baza sportiva Colegiul National „Inochentie 

Micu Clain” Blaj, Baza cantonament cu 

facilitati de cazare zona Veza,  etc 

 Există o satisfacție subiectivă ridicată a 

tinerilor cu privire la viața din oraș 

 Nivelul redus al abandonului școlar contribuie 

de asemenea o satisfacție de viață dar și o 

ocupare activă a timpului 

 Rețeaua de educație generală și 

preuniversitară este puternică la nivel local 

 Rata șomajului este scăzută la nivel local 

 Existența unui brand în sportul de 

performanță: echipa CSM Volei Alba Blaj 

 Colaborările existente (anterioare)                       

 Fonduri insufiente pentru susţinerea 

investiţiilor în domeniul tineret si sport. 

 Dotare insuficientă și/sau  sub standarde a   

salilor de sport si/sau baze sportive. 

 Nealocarea de finanțări pe baza legii nr. 

350/2005 periclitează dezvoltarea unor 

activități destinate tinerilor 

 Lipsa de asociații de tineret diminuează 

nivelul de implicare și petrecere a timpului 

liber 

 Nivelul redus de activitate al sectorului 

neguvernamental 

 Nivelul insuficient de spații/facilități pentru 

petrecerea timpului liber sau pentru 

angrenarea activităților de tineret 

 Infrastructura in curs de reabilitare / 

modernizare atât pentru sportul de 

performanță cât și pentru practicarea 

activității fizice de timp liber sau legate de 

transport 

 Resursa umană insuficientă: plan sportiv-
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public-public și public-privat 

 Finanțările existente (anterioare): publice, 

private, contribuții individuale-cotizații părinți 

 Resursa umană calificată și implicată 

 Existenata unor structuri sportive consecrate           

(de traditie) in municipiul Blaj pentru 

disciplinele sportive : volei, fotbal, atletism. 

Dans sportive, karate, tenis de camp, baschet 

etc . 

 Rezultatele notabile, performante deosebite  

obținute la nivel national si international de 

sportive si/sau structurile sportive ale 

municipiului Blaj  

 Existenta Centrului national de Excelenta in 

Volei la Blaj 

instructiv, tehnic-admin./ suport și 

management organizațional 

 Lipsa unei structuri și a unei proceduri de 

evaluare/centralizare a activității 

organizațiilor din domeniul sport la nivel 

local 

 Nefunctionarea Centrului national de 

Excelenta in Volei la Blaj 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa fondurilor guvernamentale, locale 

si/sau europene pentru construirea, 

reabilitarea, modernizarea, reconversia 

spatiilor si/sau imobilelor din domeniul tineret 

si sport cat şi dotarea corespunzătoare a 

acestora 

 Programe de finanțare pentru domeniul tineret 

si sport finanțate de companii private prin 

programele lor de responsabilitate socială 

 Dezvoltarea permanentă a serviciilor si/sau 

facilitatilor  din domeniul tineret si sport 

 Stimularea sectorului neguvernamental poate 

oferi un nivel ridicat de implicare comunitară 

a tinerilor ce conduce la un comportament 

 Nivelul descurajant al salarizării poate 

deveni un impediment în satisfacția de viață 

a tinerilor ceea ce are efect și asupra 

satisfacției de viață și a perspectivelor cu 

privire la viitor 

 Nivelul mai ridicat al satisfacției de viață în 

zone urbane mai dezvoltate din regiune și 

țară, precum și condițiile de muncă și 

educației universitare poate contribuie la 

exodul generației tinere 

 Există o experiență colectivă relativ redusă 

în România cu privire la modul în care 

autorități locale al orașelor românești (în 

mod special orașe mici) pot interveni 
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puternic de autodeterminare 

 Crearea de mecanisme de susținere a 

familiilor tinere poate crea condițiile pentru o 

retenție mai mare a generației tinere pe termen 

mediu și lung 

 Posibilitatea accesării de fonduri variate, 

naționale și europene oferă șansa de a 

consolida o activitate generalizată mai 

consistentă ce adresează în mod direct tinerii 

 Implicarea șomerilor în diferite proiecte sau 

programe de formare în diverse domenii 

contribuie la șansa la o carieră de succes 

 Inițierea unor programe de voluntariat poate 

oferi resurse umane complementare pentru 

acțiuni comunitare 

 Formarea de spații sigure pentru tineri prin 

construire sau schimbarea scopului unora 

existente poate crea cadrul necesar pentru 

activități inițiate în mod direct de tineri 

 Susținerea tinerilor cu posibilități reduse în 

vederea asigurării egalității de șanse 

 Dezvoltarea și diversificarea ofertei 

educaționale non-formale poate oferi 

cunoștințe și aptitudini de viață 

 Stimularea inițiativelor antreprenoriale oferă o 

alternativă reală pentru perspectivele de viață 

a generației tinere și rămânerea în localitate pe 

termen mediu și lung 

 Finalizare construcție Sală Polivalentă 

 Finalizare modernizare stadion Parcul „Avram 

strategic în adresarea nevoilor tinerilor 

 Lipsa interesului față de sector a părinților, 

copiilor (elevilor), sau a sectorului privat 

 Resursa materială insuficientă pentru 

adresarea nevoilor identificate 

 Costuri insemnate pentru organizarea 

evenimentelor sportive si pentru tineret 

 Lipsa de interes a investitorilor privati in 

organizarea de evenimente sportive si/sau 

de tineret. 
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Iancu” + amenajare bază sportivă de tip 1 

(conform specificațiilor CNI) 

 Finalizare baza sportivă de tip 2 (conform 

specificațiilor CNI, în zona Sălii de sport 

„Timotei Cipariu 

 Finalizarea baza- cantonament cu faclitati de 

cazare pentru sportivi – zona Veza. 

 Proiectele depuse de Primăria Blaj în 

domeniul mobilității urbane, cu impact asupra 

transportului activ –rețea bike-sharing, piste 

biciclete 

 Colaborări public-public și public-privat 

 Finanțări Primăria Blaj 

 Finanțări fonduri naționale, europene și 

private pentru dezvoltare infrastructură și 

servicii 

 Interesul populației pentru dezvoltarea 

sectorului și practicarea sportui/activităților 

fizice 

 Interesul persoanelor interesate din sectorul 

sport pentru dezvoltarea sectorului 

 Partciprarea municipiului Blaj la 

organzizarea de competitii sportive 

nationale si/sau internationale. 

 Participarea municipiului Blaj la 

organizarea de spectacole culturale si alte 

activitati pentru tineret. 

 Dezvoltarea unor academii sportive, tabere 

de sport, tabere de tineret. 

 Depunerea candidaturii pentru 
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organizarea de diverse competitii sportive, 

festivaluri pentru tineret – European Cities 

of Sport Initiative, Turul Ciclist al 

Romaniei, Cupe Europene la volei feminin, 

turnee sportive natuionale si/sau 

internationale, gazduirea competituiilor 

echipelor nationale de volei –in baza unui 

parteneriat semnat cu                        FR 

Volei.  

 Inccheierea unor astfel  de parteneriate cu 

Comitetul Olimpic Roman, MTS si alte 

federatii – ex. FR Fotbal sau FR Atletism. 

 

MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența resurselor forestiere  

 Existența resurselor hidrografice 

 Inexistența unor poluatori industriali mari 

 Potențial ridicat pentru practicarea agriculturii 

ecologice  

 Oportunităţi de valorificare a energiei 

alternative (energie hidraulica, solara, eoliana, 

biomasa) 

 Grad de poluare a solului şi a aerului scăzut  

 Existenta retelei de alimentare cu apa si 

canalizare   

 Existența unor programe de educare/ informare 

a populaţiei privind teme de mediu. 

 Existența unor diguri de apărare pe malurile 

râului Târnava Mare (Blaj, Tiur, Mănărade) 

 Exploatarea necorespunzătoare în unele 

locuri a resursei forestiere 

 Insuficientă implicare civică în colectarea 

selectivă a deșeurilor  

 Deversarea apelor reziduale menajere în 

locuri neamenajate 

 Izolarea termică a locuințelor/ clădirilor  

necorespunzătoare 

 Extinderea suprafeţelor construite în 

defavoarea spaţiilor verzi 

 Lipsa unui sistem adecvat de iluminat 

public ecologic, care să influențeze cât mai 

puțin viețuitoarele nocturne  

 Insuficienta monitorizare a factorilor de 

mediu de către autorităţile locale abilitate 
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 Existența unor stații hidrometrice pe râurile 

Târnava Mică și Târnava Mare care permit 

monitorizarea parametrilor hidrografici și 

avertizarea din timp cu privire la riscul de 

producere a inundațiilor 

 Existența unei surse sigure și de calitate pentru 

aprovizionarea municipiului cu apă potabilă 

 Potențial relativ redus de producere a unor 

alunecări de teren care să creeze pagube majore 

 Distanța mare dintre suprafețe împădurite și 

zonele construite care previne afectarea acestora 

în caz de incendii de pădure 

 Imbunătățirea condițiilor termice ce pot fi 

utilizate în agricultură și horticultură 

 Existența unor posturi pluviometrice pe râurile 

Târnava Mică și Târnava Mare care permit 

monitorizarea parametrilor hidrografici și 

avertizarea din timp cu privire la riscul de 

producere a inundațiilor 

 Disponibilitatea unei rețele de sirene electrice 

centralizate în municipiu 

 Existența unui Serviciu Voluntar pentru Situații 

de Urgență funcțional în cadrul Primăriei 

Municipiului 

 Existența unui Comitet Local pentru Situații de 

Urgență, din care fac parte diferite instituții și 

entități private (Primăria, Poliția, ISU Alba, 

Poliția Locală, Spitalul Municipal, Dispensarul 

Veterinar, operatorul de apă-canal, electricitate, 

gaze naturale, Ocolul Silvic, Apele Române, 

 Slaba conştientizare a populaţiei şi a 

agenţilor economici în  privinta protectiei 

mediului  

 Lipsa fondurilor financiare destinate 

împăduririi terenurilor neutilizate. 

 Substratul pedologic format preponderent 

din marne nisipoase, nisipuri, mâl – cu o 

stabilitate redusă 

 Lipsa unei șosele de centură – care face ca 

traficul greu să tranziteze zone construite și 

să producă zgomot și noxe 

 Capacitatea redusă de cazare a sinistraților 

(sub 1000 de locuri în instituții de 

învățământ, cămine culturale, centre 

sociale) în raport cu populația totală (circa 

20.000 de locuitori) 

 Ponderea redusă a suprafețelor împădurite 

în raport cu media națională (bazinul 

hidrografic Tiur sub 5 %) 

 Existența unor segment de dig de apărare 

aflate în stare necorespunzătoare (de ex. în 

zona străzilor Plopilor, Oborului, Iazului, 

Barbu Lăutaru și a localitățilorTiur si 

Manarade) 

 Lipsa lucrărilor de regularizare și îndiguire 

pe râul Târnava Mică, precum și pe pâraiele 

Spătac, Veza, Tiur – mai ales în condițiile 

de colmatare a acestora cu resturi vegetale, 

deșeuri depozitate ilegal etc 

 Existența unor perioade de secetă, cu 
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Drumuri Naționale, CFR, agenți economici 

etc.), consilierii locali, ONG-uri etc. 

 Riscul seismic redus în comparație cu alte zone 

din țară și lipsa unor pagube majore  / victime 

omenești provocate în trecut de cutremure 

 Amenajarea unui nou parc în zona Veza 

 Relocarea în subteran a cablurilor de 

telecomunicații expuse anterior inclusiv 

calamităților naturale 

 

 

precădere în sezonul cald, care afectează 

producția culturile agricole din zonă 

 Apariția unor fenomene meteo periculoase 

(de ex. înghețuri timpurii) care afectează 

culturile agricole, mai ales cele de viță de 

vie – în contextul existenței unei stațiuni de 

profil și a unui mare producător de vin în 

zonă 

 Existența unor zone vulnerabile la alunecări 

/ prăbușiri de teren  

 Existența unor sirene necentralizate în 

localitățile aparținătoare care întârzie 

avertizare în caz de situații de urgență cu 

circa 15 minute 

 Dotarea insuficientă a SVSU și uzura unor 

echipamente de intervenție existente 

 Existența unor zone / străzi care sunt 

nemodernizate, nu au trotuare pavate, 

canalizare 

 Nivelul redus de informare și conștientizare 

al populației și al altor actori relevanți cu 

privire la impactul schimbărilor climatice 

 Existența arealelor cu alunecări de teren 

active în interiorul intravilanului 

 Insuficienta informare a populației 

referitoare la expunerea la risc (areale, 

clase, probabilități) 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Fonduri europene pentru  proiecte în domeniul 

salubrităţii, canalizării, apelor uzate şi protecţiei 

 Slaba absorbție a fondurilor nerambursabile 

(datorită dificultăților de accesare) pentru 
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mediului inconjurator (împădurirea terenurilor 

degradate, eliminarea eroziunii și curățirea 

cursurilor de apă, conservarea biodiversității, 

promovarea agriculturii ecologice, gestionarea 

deşeurilor reciclabile) 

 Finanțări guvernamentale  pentru proiecte de 

mediu dar si ale unor organizații 

neguvernamentale naționale care oferă fonduri 

pentru proiecte în domeniul protecției mediului 

 Finanțări oferite de firme mari sectorului 

neguvernamental pentru inițiative privind 

protecția mediului sau promovarea surselor de 

energie alternative 

 Linii de finanțare destinate educației ecologice  

 Existența unei politici naţionale de promovare a 

protectiei mediului 

 Actualizarea PUG, a SIDU, PMUD, respectiv 

elaborarea unor strategii sectoriale care permit 

abordarea integrată a problematicii schimbărilor 

climatice în actuala perioadă de programare 

 Implementarea unui sistem GIS la nivelul 

administrație locale – ca instrument de 

planificare și monitorizare a unor dinamici 

teritoriale relevante pentru tematica 

schimbărilor climatice 

 Atragerea de noi fonduri europene din 

programele disponibile în perioadele de 

programare 2014-2020 (2023), respectiv 2021-

2027, inclusiv PNRR, pentru implementarea 

unor măsuri care să vizeze mai buna adaptare la 

protejarea mediului 

 Schimbările climatice 

 Creșterea surselor de poluare (ex.număr 

autovehicule utilizate) 

 Insuficienta implicara civica pentru 

protejarea mediului 

 Mentalitatea de indiferență a gospodăriilor 

față de protecția mediului 

 Calamităţi naturale (temperaturi extreme, 

secetă, fenomene meteo extreme) 

 Orientarea programelor europene și 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare. 

 Revărsarea râului Târnava Mare pe fondul 

creșterii debitelor și a avariei sistemului 

hidrotehnic de apărare (diguri), care ar 

putea afecta sute de gospodării, drumuri, 

poduri și podețe, rețele electrice, de apă și 

gaz, terenuri agricole, obiective sociale.  

 Existența unor areale cu probabilitate 

medie și mare de producere alunecărilor de 

teren 

 Inundații provocate de revărsări ca urmare 

a scurgerilor de pe versanți pe văile Spătac, 

Veza, Tiur pe fondul unor precipitații cu 

intensitate mare (peste 20-25 mm/zi) 

 Activarea unor torenți pe Valea Cimitirului 

(Dealul Roabeș), Valea Gura Lupului 

(Dealul Parva), Valea Fedeului (Tiur) pe 

fondul creșterii frecvenței precipitațiilor 
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schimbările climatice în curs (implementarea 

unor soluții de mobilitate urbană durabilă – de 

ex. rețea de piste de biciclete, poduri, poduri, 

punți pietonale, transport public electric, 

facilități de transport intermodal; amenajarea de 

noi zone verzi-albastre: de ex. Lacul Chereteu 

sau Faleza Târnavei Mari; implementarea unor 

soluții de tip Smart City; 

 Amenajarea unui heliport la Blaj care să 

sporească timpii de intervenție în cazul unor 

urgențe majore 

 Condițiile agro-termice s-au îmbunătățit 

consistent în ultimele decenii; deși lungimea 

sezonului de vegetație nu a crescut semnificativ, 

creșterea temperaturilor utile pentru același 

interval, înseamnă o concentrare mai mare de 

căldură disponibilă pentru dezvoltarea platelor 

în aceeași perioadă, ceea ce va permite alegerea 

unor soiuri/ hibrizi/varietăți de plante de cultură 

cu cerințe mai mari pentru temperatură 

comparativ cu acum câteva decenii 

 Scăderea numărului de zile cu necesar de 

termoficare. 

 Existența unor fonduri guvernamentale pentru 

intervenții care să vizeze prevenirea riscurilor și 

îmbunătățirea capacității de răspuns în situații 

de urgență 

extrem 

 Menținerea trendului de creștere a 

temperaturilor medii și extreme, cu 

implicații majore asupra sănătății umane și 

a altor domenii de activitate 

 Creșterea frecvenței și intensității 

fenomenelor meteorologice extreme 

asociate temperaturilor ridicate (valuri de 

căldură, zile de vara, zile caniculare, zile 

tropicale, ponderea nopților calde și a 

zilelor foarte calde), cu impact major 

asupra sănătății, agriculturii si activităților 

de transport (înmuierea covorului asfaltic). 

 Se menține riscul de producere a 

fenomenelor asociate temperaturilor 

scăzute (valuri de frig, zile cu îngheț, zile 

de iarnă), cu efecte dăunătoare pentru 

agricultura și în domeniul sănătății umane.   

 Menținerea frecvenței și intensității zilelor 

cu precipitații abundente și foarte 

abundente care pot genera inundații 

 Identificarea unor areale de tip ”hot spot” 

in arealul Municipiului Blaj care intensifică 

stresul termic cald în perioada caldă a 

anului.   

 Îmbătrânirea demografică, care face ca 

numărul persoanelor vulnerabile la 

schimbările climatice să fie în creștere 
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PARTEA II SONDAREA OPINIEI PUBLICE 

 

CAPITOLUL XI. SONDAJ PRIVIND CALITATEA VIEȚII ÎN MUNICIPIUL BLAJ 

 

În vederea evaluării percepției locuitorilor municipiului Blaj asupra calității vieții, începând 

cu luna octombrie 2020 s-a aplicat la nivelul municipiului Blaj un sondaj de opinie on-line. 

Chestionarul a fost activ până la finalizarea dezbaterii publice privind Strategia de 

dezvoltare. Rezultatele și concluziile asupra aplicării chestionarului sunt prezentate în continuare. 
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Gandindu-vă la Municipiul Blaj care credeti ca sunt cele mai mari 3 probleme pe care le 

întâmpină ? 

125 de răspunsuri 

Locurile de munca putine 

Salariile mici  

Locurile de parcare insuficiente/inexistente  

Florile amplasate in intersectii 

Puțini angajatori 

Lipsa unui centru comercial sau a unui cinematograf 

Lipsa locurilor de joaca 

Taxele si impozitele excesive 

Lipsa centurii ocolitoare 

Lipsa pistelor de biciclete 

Lipsa mai multor specialități medicale și a medicilor specialiști 

Organele de ordine nu se implica mai mult în rezolvarea problemelor de ordine publică 

Lipsa unui orar de circulatie in statiile de transport auto in comun 

Lipsa marcajelor la trecerile peste drum, cale ferata etc. pentru handicapati in oras si localitatile 

apartinatoare Blajului 

Mobilitate urbana scazuta 

Infrastructura educațională deficitara, management defectuos în unitățile de invatamant 

Infrastructura de transport în comun deficitara 

Lipsa toaletelor ecologice 

Sufocarea orașului datorita automobilelor 

Puține parcuri pentru copii 

Lipsa forței de muncă calificate 

Lipsa creșă copii 

Prea mulți asistați sociali 
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Lipsa unor activități culturale, extracurriculare și de divertisment ptr copii 

Susținerea financiară și socială, a celor care nu muncesc deși starea de sănătate le permite  

Nu se încurajează micile afaceri 

Calitatea slaba a apei 

Prea putine optiuni de petecere a timpului liber  

Lipsa transportului in comun 

Gunoiul de pe malul raului Tarnava Mare 

Constructia de blocuri intre case vechi 

Plecarea tinerilor în localități mai mari care oferă mai multe facilitati 

Lipsa toaletelor publice  

Lipsa de implicare a locuitorilor in politica de administrare a banului public.  

Coșuri de gunoi prea puține, reciclare nedezvoltata suficient, lipsa unui poligon pentru școală de șoferi 

categoria A, A2,A1 

...... 

 

Va rugam sa ne spuneti care sunt principalele 3 avantaje ale Municipiul Blaj? 

125 de răspunsuri 

Curatenia 

0 poluare  

Strazi modernizate  

Bazin de înot  

E un oraș curat, e destul de mic încât sa ajungi în orice parte a orașului pe jos, și este foarte bine 

amenajat și îngrijit. 

Poziția, conducerea orașului, istoria 

Acces la infrastructura, utilitati si locuri de munca  

Pozitia geografica ,cultura si probabil edilul. 

Zona geografica, istorica si culturala. 

Oras istoric, centrul national al Bisericii greco-catolice romane, existenta unor firme industriale de top 

(BOSCH, IAMU, MONTANA-POPA, APIDAVA,etc.) 

Numar mare al locurilor de munca, 

Managementul orasului, curatenia, sistemul de apa si canalizare 

Oras cosmopolit 

Se încearcă în mare măsură îmbunătățirea vieții cetățenilor 

Bosch, Scolile Blajului si Biserica Greco-Cato;ica 

Infrastructura rutiera, acces la drum national 
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Administrația publică locală profesionistă, așezarea geografică, investițiile private consistente.  

Curățenie, baza de agrement, proiecte de dezvoltare 

Siguranta vieții  

Infrastructura sanitara buna 

Oraș frumos 

Nu este foarte poluat 

Un oraș curat plin de flori parcurile itretinute 

Oras verde 

Istoria bogata a orasului, frumusetea cladirilor vechi si educatia buna oferita de scolile din Blaj  

Oraș mic și linistit 

Centrul istoric restaurat 
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VOL. II. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Blaj pentru orizontul de timp 2021-2027 

 

PARTEA III STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 

 

CAPITOLUL XII. EUROPA 2027 – PRINCIPII, VALORI, DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

Obiectivele stabilite la nivel european până în anul 2027 sunt: 

1. Ocuparea forței de muncă: rata de ocupare a forței de muncă de 75% în rândul populației 

cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani.  

2. Cercetare și dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare și dezvoltare.  

3. Schimbări climatice și energie: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau 

chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile înregistrate în 1990, creșterea 

ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%, creșterea cu 20% a eficienței 

energetice.  

4. Educație: reducerea abandonului școlar la sub 10%, creșterea la peste 40% a ponderii 

absolvenților de studii superioare în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 30-34 de ani.  

5. Sărăcie și excluziune socială: reducerea cu cel puțin 20 de milioane a numărului 

persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.”  

  

Priorități Europa 2027:  

“Creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare. Presupune 

îmbunătățirea prestației în următoarele domenii:  

 cercetare și inovare: îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea investițiilor de stat și 

private în vederea generării de locuri de muncă prin crearea de noi produse și servicii;  

  educație: încurajarea și susținerea procesului de învățare și formare de-a lungul vieții în 

vederea îmbunătățirii competențelor;  

  societatea digitală: utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.”  

Acțiunile acestei priorități vizează:  

o eliberarea potențialului inovator al Europei;  

o ameliorarea rezultatelor în domeniul educației;  

o valorificarea avantajelor economice și sociale ale societății digitale.” 
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Creșterea inteligentă va fi stimulată prin trei inițiative: 

 a. “„O Uniune a inovării” prin care se propune:  

 reorientarea politicii în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării către domenii care 

prezintă provocări majore pentru societate (schimbări climatice, utilizarea eficientă a 

energiei și a resurselor, schimbări demografice, sănătatea populației etc.);  

 consolidarea verigilor din lanțul inovării, de la cercetarea fundamentală la comercializare.”  

b. „Tineretul în miscare” prin care se propune:  

  consolidarea performanței și atractivității internaționale a instituțiilor de invățământ 

superior din Europa;  

  sporirea nivelului general de calitate la toate formele de educație și formare în UE;  

  combinarea excelenței cu echitatea, prin promovarea mobilității studenților și a celor care 

urmează un curs de formare,  

  îmbunătățirea situației încadrării în muncă a tinerilor.”  

c. „O agendă digitală pentru Europa” prin care se propune crearea unei piețe digitale unice, 

bazată pe internet rapid și ultrarapid și pe aplicații interoperabile. 

 

Creșterea inteligentă este necesară în vederea recuperării decalajelor între creșterea 

economică a UE și creșterea economică a celor doi mari competitori pe piața mondială respectiv 

SUA și Japonia. Aspecte de corectat în domeniul Inovării:  

 nivelul mai redus al investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare;  

 utilizarea insuficientă a tehnologiilor informației și comunicațiilor;  

 accesul dificil la inovare în anumite sectoare ale societății;  

 ponderea mai redusă în UE a firmelor high-tech.”  

Aspecte de corectat în domeniul Educației:  

  un sfert dintre elevi au competențe slabe de citire, unul din șapte tineri abandonează 

studiile și formarea prea devreme;  

  50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru cerințele noi de pe 

piața muncii;  

  în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani, doar 1 persoană din 3 are o 

diplomă universitară, comparativ cu 40% in SUA și peste 50% în Japonia;  
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  conform “indicelui Shanghai” în clasamentul mondial al primelor 20 de universități, sunt 

listate doar două universități europene. 

Aspecte de corectat în domeniul Societății digitale:  

 din valoarea de 2.000 miliarde € reprezentată de piața globală pentru tehnologiile 

informației si comunicațiilor, firmele europene reprezintă doar 25%;  

  rămânerea Europei în urma SUA și Japoniei în ceea ce privește internetul de mare viteză, 

afectează capacitatea acesteia de inovare în special în zonele rurale, diseminarea online a 

cunoștințelor și distribuția online de bunuri și servicii. 

 

Creșterea durabilă înseamnă promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive, presupune dezvoltarea de noi procese și 

tehnologii (inclusiv cele ecologice) care:  

o să accelereze dezvoltarea de rețele inteligente, ce folosesc TIC;  

o să exploateze rețelele de la scara UE;  

o să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri;  

o să conștientizeze consumatorii în ceea ce privește meritele utilizării eficiente a 

resurselor;  

o să scadă emisia de dioxid de carbon;  

o să prevină degradarea mediului, pierderea biodiversității, utilizarea nedurabilă a 

resurselor. 

Creșterea durabilă va sta la baza coeziunii economice, sociale și teritoriale prin derularea de 

acțiuni în următoarele domenii:  

 “competitivitate:  

o menținerea avantajului față de SUA și China, pe piața tehnologiilor ecologice;  

o eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor;  

o productivitate crescută pentru contracararea presiunii tot mai mari de pe pietele de 

export și pentru un număr tot mai mare de materii prime.”  

 “combaterea schimbărilor climatice:  

o reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid în decada care urmează;  
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o exploatarea completă a potențialului noilor tehnologii, precum posibilitățile de 

captare și stocare a dioxidului de carbon, care vor genera reducerea emisiilor, 

realizarea de economii și creștere economică;  

o consolidarea capacității de rezistență a economiilor UE în fața riscurilor climatice, 

precum și capacitatea de prevenire a dezastrelor și de reacție la acestea.”                                                                                                                                                       

  “energie curată și eficientă:  

o scăderea importurilor UE de petrol și gaze cu 60 de miliarde € până în 2020;  

o creșterea PIB-ului cu 0,6%-0,8%;  

o crearea a peste 600 000 locuri de muncă prin utilizarea energiei regenerabile în 

20% din energia folosită în UE; 

o crearea a peste 400 000 locuri de muncă prin atingerea obiectivului de 20% 

privind eficiența energetică. 

  

Creșterea durabilă va fi stimulată prin două inițiative: 

 a. “„O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” prin care se propune:  

  sprijinirea tranziției către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și 

cu emisii reduse de dioxid de carbon;  

  decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de energie;  

  reducerea emisiilor de CO2;  

  creșterea competitivității și promovarea securității energetice.”  

b. “„O politică industrială adaptată erei globalizării” prin care se propune:  

 colaborarea stransă între CE și întreprinderi, sindicate, mediul academic, ONG-uri, 

organizații de consumatori;  

 elaborarea unui cadru pentru o politică industrială modernă, care să sprijine spiritul 

antreprenorial, să ghideze și să ajute industria;  

 promovarea competitivității sectorului industriei primare, al producției și al serviciilor din 

Europa.  

Creșterea durabilă este necesară  în vederea susținerii UE pentru a prospera într-o lume cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea degradării mediului, 

pierderea biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor. 
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Creșterea favorabilă incluziunii înseamnă promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială și care presupune:  

o asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate ridicate ale ocupării forței de muncă;  

o investirea în dezvoltarea competențelor; combaterea sărăciei;  

o modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție socială;  

o consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor creșterii 

economice în toate regiunile UE inclusiv în cele ultraperiferice;                                                                                                                                                    

o asigurarea accesului și oportunităților pentru toți cetățenii pe tot parcursul vieții;  

o creșterea participării forței de muncă prin asigurarea de politici de promovare a 

egalității de șanse între femei și bărbați. 

Se va acționa în vederea rezolvării problemelor din următoarele domenii:  

 ocuparea forței de muncă:  

o schimbările demografice au generat scăderea numărului de persoane active; 

o în UE, doar două treimi din populația activă are loc de muncă, în comparație cu 

peste 70% în SUA și în Japonia; 

o rata ocupării forței de muncă este scazută în special în randul femeilor și al 

lucrătorilor în vârstă; 

o rata a șomajului de peste 21% în rândul tinerilor; 

o risc ridicat de pierdere a terenului pe piața muncii a persoanelor neintegrate în 

câmpul muncii sau care au legături slabe cu acesta.  

 competențele:  

o aproximativ 80 de milioane de persoane au competențe reduse sau de bază;  

o oportunitățile oferite prin învățarea de-a lungul vieții, aparțin în special persoanelor 

mai instruite;  

o pentru menținerea vieții active îndelungate, este necesară dobandirea și dezvoltarea 

de noi competențe pe tot parcursul vieții.  

 combaterea sărăciei:  

o 80 de milioane de persoane erau amenințate de sărăcie, înainte de apariția crizei 

economice; 

o 19 milioane dintre acestea sunt copii; 
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o 8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu câstigă suficient pentru a ieși din 

sărăcie, cei mai afectați fiind șomerii. 

 Creșterea favorabilă a incluziunii va fi stimulată prin doua inițiative: 

 a. “„O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” prin care se propune:  

 crearea condițiilor necesare modernizării piețelor muncii pentru a crește nivelurile de 

ocupare a forței de muncă si pentru a asigura sustenabilitatea modelelor sociale europene;  

  promovarea autonomiei cetățenilor prin dobândirea de noi competențe care vor permite 

forței de muncă actuale și viitoare, adaptarea la noile condiții și la eventualele schimbări 

de carieră;  

  reducerea șomajului;  

  sporirea productivității muncii.  

b.„O platformă europeană de combatere a sărăciei” prin care se propune:  

 asigurarea coeziunii economice, sociale, teritoriale, ca o continuare a anului în curs, care 

reprezintă “Anul european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale”;  

 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoașterea drepturilor fundamentale ale 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială.”  

Creșterea favorabilă a incluziunii este necesară în vederea:  

o oferirii populației acces la centre de ingrijire a copiilor si la centre destinate altor persoane 

aflate in intretinere;  

o punerii în aplicare a principiilor privind flexicuritatea;  

o oferirii cetățenilor posibilitatea de a dobandi noi competente care sa le permita adaptarea la 

noile condiții si la eventualele schimbari de cariera;  

o combaterea sărăciei și excluziunii sociale;  

o reducerea inegalităților în materie de sănătate;  

o îmbunătățirea capacității de a face față fenomenului de îmbatranire activă.  

 

 Guvernanța economică:  

Criza economică:  

o a evidențiat deficiențe structurale în economia Europei;  

o a anulat progrese precedente;  

o a identificat evidente probleme fundamentale și soluții neviabile pe termen lung;  
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o a demonstrat interdependența economiilor europene;  

o a subliniat necesitatea coordonării politicilor economice la nivelul UE în vederea rezolvării 

de probleme, promovării creșterii economice și creării de locuri de muncă.  

Cei trei piloni ai noii guvernanțe economice:  

1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din partea UE și include:  

o prioritățile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2027;  

o angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la Pactul 

euro plus;  

o consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a 

Pactului de stabilitate și crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente menite sa 

stopeze dezechilibrele macroeconomice;  

o adoptarea unei noi metode de lucru numită „semestrul european” care permite discutarea 

priorităților economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an.  

2. Asigurarea stabilității zonei euro și include:  

o mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reactie a UE la criza datoriei 

suverane;  

o aplicarea unor programe de reformă și consolidare fiscală, elaborate în strânsă colaborare 

cu FMI.  

3. Redresarea sectorului financiar  

Aspecte esentiale ale noii guvernanțe economice a UE Semestrul european: reprezintă primele 6 

luni ale fiecarui an, perioada în care are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice și 

structurale ale statelor membre în baza căreia se ține cont de recomandările UE în luarea deciziilor 

cu privire la bugetul național și la alte aspecte de interes economic.  

 

„Pactul de stabilitate și creștere: constă într-un set de reguli care încurajează statele 

membre să mențină viabilitatea finanțelor publice.” Componente:  

1. „Componenta preventivă constă în transmiterea de către statele membre, a programul anual de 

stabilitate (țările din zona euro) sau de convergenta (celelalte state membre), impreuna cu 

programul național de reformă, program care prezinta modul in care statul membru intentioneaza 

să asigure și să mențină viabilitatea finatelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate 

oferi recomandări politice (în iunie, în cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate 
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înainta o propunere Consiliului pentru ca acesta să transmită un avertisment în cazul unui deficit 

excesiv.  

2. Componenta corectivă reglementează procedura în caz de deficit excesiv (PDE). In baza PDE, 

daca deficitul bugetar al unui stat membru depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul 

va transmite recomandari privind redresarea situației. Nerespectarea acestor recomandari poate 

duce la impunerea de sanctiuni pentru statele din zona euro.”  

Pactul de stabilitate și crestere este în curs de consolidare, prin introducerea unor modificari 

menite să permită componentei corective a Pactului sa ia mai bine in considerare interactiunea 

dintre datorie și deficit, mai ales în țările puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% 

din PIB) și  să accelereze procedura în caz de deficit excesiv si sa faca impunerea sanctiunilor 

semiautomată - în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificată, nu atât 

pentru a aproba, cat mai ales pentru a respinge o propunere de sancționare inaintată de Comisie. 
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CAPITOLUL XIII. DEZVOLTAREA DURABILĂ - PRINCIPII, VALORI, 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

Definiții ale dezvoltării durabile:  

 Totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică al căror fundament îl 

reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și potențialul natural.”  

 Dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite 

posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi".  

 

Scurt istoric al dezvoltării durabile  

 În anul 1972, are  loc Conferința Națiunilor Unite, la Stockholm. 113 națiuni discută 

problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, pericolul disparițiilor unor 

specii, nevoia creșterii nivelului de trai al oamenilor; se subliniază legătura indisolubilă între 

calitatea vieții și calitatea mediului pentru generațiile actuale și viitoare.  

 În 1986, Comisia mondială de mediu și dezvoltare, înființată de Națiunile Unite: are ca 

scop studierea dinamicii deteriorării mediului și oferirea de soluții cu privire la viabilitatea 

pe termen lung a societatii umane; sunt identificate două probleme majore:  dezvoltarea nu 

înseamna doar profituri mai mari și standarde înalte de trai pentru un mic procent din 

populație, ci creșterea nivelului de trai al tuturor;  dezvoltarea nu ar trebui să implice 

distrugerea sau folosirea nesăbuită a resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului 

ambient.  

 În 1992, Summitul de la Rio “conferința secolului”: 120 națiuni, au avut ca scop stabilirea 

unei noi strategii a dezvoltării economice, industriale și sociale în lume, fiind acceptată 

ideea că dezvoltarea durabilă reprezintă "o nouă cale de dezvoltare care să susțină 

progresul uman pentru întreaga planetă și pentru un viitor îndelungat". S-a obținut 

consensul pentru un plan de dezvoltare durabilă numit Agenda 21 și două seturi de 

principii, Declarația de la Rio cu privire la mediu și dezvoltare și Principiile pădurii.  

 1997, includerea conceptului de “dezvoltare durabilă” în Tratatul de la Maastricht, ca 

obiectiv politic al UE.  
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 2001, Consiliul European de la Goteborg:  adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare 

Durabilă, propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, cu scopul monitorizării 

SSD (în iunie 2006 aceasta a fost revizuită și, adoptat un nou model de guvernare).”  

 2002, Summitul de la Johannesburg. Se studiază progresul făcut spre dezvoltarea durabilă 

și se reafirmă angajamentul țărilor participante. Aspecte discutate:  

o reducerea numărului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de apă 

potabilă, de la peste 1 miliard la 500 milioane până în anul 2015;  

o înjumătățirea numărului celor ce nu au condiții de salubritate corespunzatoare, la 

1,2 miliarde;  

o creșterea folosirii surselor durabile de energie și refacerea efectivelor de pește 

secătuite.  

* Extrase si sinteze din Strategia de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene 

(http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf)  

 

Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene:  

 Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul 

negativ asupra mediului;  

 Echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității 

culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel;  

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovării și competitivității pentru 

asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine plătite;  

 Îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor 

democratice în slujba păcii, securității și libertății, a principiilor și practicilor dezvoltării 

durabile pretutindeni în lume.  

Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene:  

 Promovarea și protecția drepturilor fundamentale ale omului;  

 Solidaritatea în interiorul generatiilor si intre generatii;  

 Cultivarea unei societati deschise si democratice;  

 Informarea și implicarea activa a cetatenilor in procesul decizional;  

 Implicarea mediului de afaceri si a partenerilor sociali;  

 Coerența politicilor si calitatea guvernarii la nivel local, regional, national si global;  
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 Integrarea politicilor economice, sociale si de mediu prin evaluari de impact si consultarea 

factorilor interesați;  

 Utilizarea cunoștintelor moderne pentru asigurarea eficientei economice si investitionale;  

 Aplicarea principiului precauțiunii in cazul informatiilor stiintifice incerte;  

 Aplicarea principiului “poluatorul plătește”.   
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CAPITOLUL XIV. STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILĂ A ROMÂNIEI 

 

În anul 2008, a fost elaborată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 având ca motto ideea “Menține sănătos ceea ce te 

menține sănătos”, document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 noiembrie 2008, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008. Strategia recomandă mecanisme specifice la 

nivelul autorităților centrale, locale dar și la nivelul societății civile, sub egida Academiei 

Române, pentru monitorizarea implementării obiectivelor stabilite. Documente programatice și 

strategii sectoriale au fost elaborate pre- și post-aderare ca bază de referință pentru Strategia 

Națională de Dezvoltare Durabilă: teme, domenii, obiective EU, obiective RO. 

În anul 2018, a fost elaborată Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României 2030. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată prin HG nr. 

877/9 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 985/21 noiembrie 2018. 

 

a. Provocări cruciale 

1. Schimbările climatice și energia curată  

Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului.                                                                                                                                                            

Orizont 2020 

Obiectiv național: Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a sistemului 

energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința intensității și eficienței 

energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ 

„Schimbări climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării 

unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice și respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Orizont 2030 

Obiectiv național: Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii energetici și 

de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu 

efect de seră în concordanță cu acordurile internaționale și comunitare existente și implementarea 
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unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice.”  

 

2. Transport durabil  

Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile 

conomice, sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum impactul lor 

nedorit asupra economiei, societății și mediului.” „ 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința 

eficienței economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese substanțiale 

ăn dezvoltarea infrastructurii de transport.” 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toți 

parametrii de bază ai sustenabilității în activitatea de transporturi.” 

 

3. Producție și consum durabile  

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum și producție sustenabile. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului 

prin inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adaugată și apropierea 

de indicii medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției.                                                                                                                                                                     

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările 

membre UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile. 

 

4. Conservarea și gestionarea resurselor naturale  

Obiectiv general SDD/UE: Îmbunatairea gestionării resurselor naturale și evitarea 

exploatării lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la parametrii 

principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale.  

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de performanțele de mediu ale 

celorlalte state membre UE din acel an. 

 

5. Sănătatea publică  

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în condiții de 

egalitate și îmbunătățirea protecăiei împotriva amenințărilor la adresa sanătății. 
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Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual 

al stării de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state membre ale 

UE; integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale României. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanță, inclusiv 

sub aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE. 

 

6. Incluziunea demografia și migrația  

Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăți bazate pe incluziunea socială prin luarea 

în considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea creșterii calității vieții 

cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale durabile. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și 

instituțional, a normelor și standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse și 

sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naționale pe 

termen lung privind populația și fenomenele migratorii. 

Orizont 2030. Obiectiv național: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte 

state membre ale UE în privința coeziunii sociale și calității serviciilor sociale. 

 

7. Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile  

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global și 

asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene cu principiile 

dezvoltării durabile și angajamentele sale în această privință. 

Orizont 2020. Obiectiv național: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și 

resurselor disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare, și alocarea în acest scop a 

circa 0,50% din venitul național brut.  

Orizont 2030. Obiectiv național: Alinierea completă a României la politicile Uniunii 

Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor 

bugetare ca procent din venitul național brut. 

 

b. Teme inter- și trans-sectoriale 

Educație și formare profesională  
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Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de performantă al UE în 

domeniul educației și formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural și pentru 

grupurile dezavantajate, unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010.  

Orizont 2030. Obiectiv național: Situarea sistemului de învățământ si formare profesională 

din România la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul 

mediu al UE în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural și pentru persoanele 

provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilități. 

 

Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea  

Orizont 2020. Obiectiv național general: Încadrarea cercetării românești în fluxul principal 

al evoluțiilor științifice și tehnologice din UE; generalizarea activităților inovative; apariția unor 

centre de excelență cu impact internațional. 

Orizont 2030. Obiectiv național general: Statornicirea principalelor elemente ale societății și 

economiei bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării românesti la realizarea 

obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile. 
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CAPITOLUL XV. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 

 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027 (PDR Centru) reprezintă principalul 

document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de 

decizie din Regiunea Centru. 

Fiind fundamentat pe o diagnoză detaliată, concretizată prin Analiza socioeconomică 

regională și prin Analiza SWOT a Regiunii Centru, Planul de Dezvoltare ia în considerare nevoile 

majore ale regiunii și are în vedere valorificarea potențialul său real de dezvoltare.  

PDR Centru 2021-2027 se raportează, în același timp, la evoluțiile preconizate la nivel 

național și european, sintetizate în documentele de programare ale Comisiei Europene pentru 

perioada 2021-2027, în angajamentele internaționale ale României și în strategiile naționale 

pentru perioada următoare. PDR Centru urmărește pe tot parcursul său firul roșu reprezentat de 

prioritățile stabilite prin Strategia Europa 2027: creștere inteligentă, creștere durabilă, creștere 

favorabilă incluziunii și obiectivele propuse în cadrul celor cinci domenii de interes: ocupare, 

inovare, schimbări climatice, educație, reducerea sărăciei. Regiunea Centru va fi astfel permanent 

cuplată la procesele în desfășurare la nivel european. 

Punerea în aplicare a Planului de Dezvoltare Regională va cădea în sarcina autorităților 

regionale – pe măsură ce acestea vor fi create și consolidate -, a administrațiilor locale și județene, 

a organizațiilor, a diverselor structuri parteneriale și organismelor de implementare a programelor 

create ad hoc. Pentru transpunerea în realitate a Planului, un rol important îl vor avea fondurile 

europene nerambursabile alocate pentru perioada 2021- 2027 (Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală ), la care se vor adăuga finanțările autohtone publice și private. 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 este parte a 

Planului de Dezvoltare al Regiunii Centru 2021-2027, principalul document de planificare și 

programare la nivel regional.  

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru și-a definit ca obiectiv global ,,dezvoltarea 

echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția 

mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și întărirea coeziunii 

sociale”.  
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Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, 

fiecare dintre acestea grupând un număr de priorități și măsuri specifice:  

1. Domeniul Strategic 1. Dezvoltare teritorială, dezvoltare urbană durabilă 

P.1.1 Întărirea capacității administrative a autorităților publice locale în vederea 

implementării principiilor dezvoltării urbane integrate și sprijinirea cooperării la nivel 

microregional  

P.1.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional; 

dezvoltarea infrastructurii de internet, în mod special a infrastructurii de bandă largă 

P.1.3 Consolidarea rolului și funcțiilor așezărilor urbane din Regiunea Centru ca actori 

importanți în asigurarea coeziunii teritoriale, sociale și a creșterii economice bazată pe 

cunoaștere  

2. Domeniul strategic 2. Competitivitate economică, cercetare-dezvoltare, inovare și specializare 

inteligentă  

P.2.1 Promovarea unui mediu de afaceri inovativ pentru o dezvoltare economică inteligentă 

P.2.2 Extinderea și diversificarea infrastructurii regionale și locale de afaceri, susținerea 

clusterelor și dezvoltarea rețelelor de cooperare economică  

P.2.3. Susținerea sectorului regional de cercetare-dezvoltare pentru o creștere economică 

inteligentă 

P.2.4 Creșterea gradului de internaționalizare a economiei și sectorului regional de CDI  

3. Domeniul Strategic 3 ,,Resurse umane, incluziune socială, ocupare și sănătate” 

P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a 

serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile  

P.3.2. Sprijinirea măsurilor active de ocupare și modernizarea pieței muncii 

P.3.3. Dezvoltarea infrastructurii, creșterea accesului și îmbunătățirea serviciilor acordate 

persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile  

P.3.4. Extinderea și modernizarea infrastructurii de sănătate, creșterea accesului și 

îmbunătățirea serviciilor de sănătate, cercetare-dezvoltare, inovare în sănătate  

4. Domeniul Strategic 4 Mediu, eficiență energetică și schimbări climatice  

P.4.1 Creşterea calităţii mediului înconjurător din așezările urbane și rurale din Regiunea 

Centru  

P.4.2 Creșterea eficienței utilizării energiei şi a altor resurse materiale  
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P.4.3 Protejarea și conservarea biodiversității regionale  

P.4.4 Diminuarea efectelor schimbărilor climatice și prevenirea riscurilor naturale 

5. Domeniul Strategic 5.Turism și patrimoniu cultural  

P.5.1.Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural-istoric, 

valorificarea patrimoniului turistic natural și creșterea utilizării potențialului balnear 

P.5.2. Modernizarea și extinderea infrastructurii regionale de cazare și de agrement și 

îmbunătățirea serviciilor specifice  

P.5.3. Susținerea turismului de nișă, dezvoltarea activităților conexe turismului și integrarea 

activităților turistice 

P.5.4. Asigurarea forței calificate de muncă în turism 

6. Domeniul strategic 6. Dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura  

P.6.1. Eficientizarea sectorului agroalimentar și îmbunătățirea pregătirii profesionale a 

fermierilor 

P. 6.2. Susținerea activităților agricole în zonele montane  

P. 6.3. Valorificarea superioară, într-o manieră durabilă, a potențialului silvic regional 

P.6.4. Creșterea atractivității economice și diversificarea activităților economice în 

localitățile rurale 

P.6.5. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităților rurale 

P.6.6. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării 

comunitare 

  

Temele orizontale sunt cerințe obligatorii ale Comisiei Europene pentru toate proiectele și 

trebuie să fie prezente atât în cererea de finanțare, cât și ulterior, dacă proiectul este selectat pentru 

finanțare, în stadiul implementării și monitorizării proiectului. Este o recunoaștere internațională a 

faptului că abordarea în proiecte și programe a temelor orizontale generează un impact pozitiv. 

Temele orizontale sunt:  

o dezvoltarea durabilă (maximizarea beneficiilor și reducerea efectelor negative asupra tuturor 

celor trei zone: socială, economică și mediul înconjurător),  

o promovarea egalității de șanse și nediscriminarea (pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, 

vârstă). 
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Conform startegiei de dezvoltare a regiunii centru Blajul este unul dintre municipiile 

regiunii care au nevoie de investiții în regenerare urbană. 

 

Portofoliul regional de proiecte constituie un instrument esențial pentru asigurarea 

implementării eficiente a Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru permițând, în același timp, 

monitorizarea mai ușoară a PDR Centru. Mai mult decât o însumare a unor proiecte individuale, 

portofoliul de proiecte exprimă în mod tangibil nevoile de investiții ale comunităților din 

Regiunea Centru, punându-le în legătură directă cu prioritățile și măsurile stabilite prin Strategia 

de Dezvoltare Regională 2021-2027 și cu sursele disponibile de finanțare. Odată cu perspectiva 

dublării sumelor alocate României de către Uniunea Europeană prin Planul de Redresare și 

Reziliență denumit NextGenerationEU, se preconizează finanțarea unui număr semnificativ de 

proiecte suplimentare la nivelul Regiunii Centru. 

Portofoliul regional de proiecte este structurat pe teme de dezvoltare ale POR 2021-2027 și 

pe domeniile strategice ale PDR 2020-2027. 

 

Portofoliul regional de proiecte aferent Planului Național de Relansare și Reziliență 

Planul Național de Relansare și Reziliență al României (PNRR) este documentul care 

fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național pentru instituirea 

”Mecanismului de redresare și reziliență”. Sursa de finanțare este reprezentată de fondurile alocate 

pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și în completare din surse 

alocate de la bugetul de stat. 

Obiectivul PNRR este asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată 

de COVID19, creșterea economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea 

forței de muncă, sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile. 

În vederea accesării fondurilor europene prin Mecanismul de redresare și reziliență, Guvernul 

României a emis OUG 155/2020 care oferă baza legală pentru finanțarea proiectelor publice 

majore care pot avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea economică la nivelul Regiunilor 

de Dezvoltare ale României ori la nivelul autorităților locale și care țin cont de Strategia Națională 

pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. 
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CAPITOLUL XVI. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ALBA 

 

REPERE ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI ALBA PENTRU 

PERIOADA 2014 – 2020 ŞI DIRECŢIILE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2021 – 

2027: 

Obiectivul principal al strategiei județului Alba îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea 

judeţului Alba ca o destinaţie atractivă pentru investitori, turişti şi locuitori, bazată pe o economie 

competitivă şi sustenabilă, o infrastructură modernă şi servicii de înaltă calitate, accesibile tuturor, 

cu o viaţă culturală şi ştiinţifică dinamică, sprijinită de o forţă de muncă înalt calificată şi de 

cetăţeni responsabili. 

Obiectivele strategice si sectoriale de dezvoltare ale judeţului Alba sunt:   

 Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea factorilor ce contribuie la creșterea competitivității 

economiei județului 

o Obiectiv sectorial 1.1: Domeniul: Conectivitate, Accesibilitate și Mobilitate 

Durabilă - Creșterea gradului de conectivitate la infrastructura de transport și 

la rețele de energie și TIC, ce contribuie la localizarea de noi firme și 

vizitatori 

o Obiectiv sectorial 1.2: Domeniul: Forță de muncă - Asigurarea necesarului de 

forță de muncă calificată și adaptată la cerințele mediului de afaceri din județ 

o Obiectiv sectorial 1.3: Domeniul: Specializare economică inteligentă - 

Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin 

dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

o Obiectiv sectorial 1.4: Domeniul: Antreprenoriat și IMM-uri - Dezvoltarea 

spiritului antreprenorial și a sectorului IMM în vederea diversificării și 

creșterii competitivității economiei județene, cu precădere în domeniile 

regionale de specializare inteligentă 

o Obiectiv sectorial 1.5: Domeniul: Turism - Consolidarea sectorului turistic 

prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și 

diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial ale județului 
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o Obiectiv sectorial 1.6: Domeniul: Agricultură - Creșterea veniturilor 

fermierilor și promovarea siguranței alimentare, prin încurajarea unei 

agriculturi bazate pe activități cu valoare adăugată ridicată, produse bio și 

lanțuri de furnizare integrate 

 Obiectivul strategic 2: Dezvoltarea integrată și continuă a factorilor ce asigură 

creșterea calității vieții în zonele urbane și rurale ale județului 

o Obiectiv sectorial 2.1: Domeniul: Spațiul public - Creșterea atractivității, 

funcționalității și siguranței spațiului public cu asigurarea de măsuri de 

adaptare pentru persoane cu dizabilități 

o Obiectiv sectorial 2.2: Domeniul: Incluziune și acces nediscriminatoriu la 

educație, sănătate și servicii sociale - Creșterea coeziunii sociale prin 

asigurarea accesului cetățenilor, cu precădere al celor proveniți din 

comunități marginalizate și din grupuri defavorizate, la servicii de educație, 

sănătate și sociale 

o Obiectiv sectorial 2.3: Domeniul: Utilități publice de bază - Modernizarea 

rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire 

a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și 

apelor 

o Obiectiv sectorial 2.4: Domeniul: Patrimoniul istoric și facilitățile culturale și 

de recreere - Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii județului 

 Obiectivul strategic 3: Asigurarea unui mediu curat, rezilient și sigur pentru 

dezvoltarea durabilă a județului, menținerea calității peisajului și creșterea 

atractivității acestuia pentru locuitori și turiști 

o Obiectiv sectorial 3.1: Domeniul: Patrimoniul natural, biodiversitatea și 

infrastructura verde - Protejarea și conservarea biodiversității și dezvoltarea 

infrastructurii verzi-albastre 

o Obiectiv sectorial 3.2: Domeniul: Schimbări climatice, riscuri și reziliență la 

dezastre - Creșterea capacității de prevenire și gestiune a riscurilor, respectiv 

de adaptare a județului la schimbările climatice 
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o Obiectiv sectorial 3.3: Domeniul: Eficiență energetică și energie verde - 

Reducerea emisiilor cu efect de seră, prin promovarea eficienței energetice și 

a utilizării resurselor regenerabile 

o Obiectiv sectorial 3.4: Domeniul: Deșeuri și economie circulară - Prevenirea 

generării și depozitării deşeurilor, prin creșterea gradului de reciclare, tratare 

și valorificare în scop energetic 

o Obiectiv sectorial 3.5: Domeniul: Poluare - Reducerea surselor de poluare și 

a procesului de degradare a factorilor de mediu de pe teritoriul județului Alba 

rezultată din activități antropice 

 Obiectiv strategic 4: Intărirea capacității de management al dezvoltării, a 

accesibilității și calității serviciilor publice furnizate de administrația publică locală 

o Obiectiv sectorial 4.1: Domeniul: Digitalizare, cooperare și transparență - 

Implementarea de soluții TIC, de implicare comunitară, comunicare și 

transparentizare pentru furnizarea de servicii publice adaptate schimbărilor 

sociale și nevoilor comunităților locale 

o Obiectiv sectorial 4.2: Domeniul: Capacitate administrativă - Asigurarea 

resurselor umane, financiare, logistice, tehnice și informaționale pentru 

managementul eficient al dezvoltării județului.    
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CAPITOLUL XVII. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII 

SUSTENABILE A MUNICIPIULUI BLAJ 

 

Procesul de elaborare a strategiei 

Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este în 

responsabilitatea comitetului local de coordonare. Acesta a fost ales de primar cu sprijinul 

consultantului, având în componență reprezentanți de seamă ai comunității locale, care sunt 

interesați de dezvoltarea economică a Municipiului Blaj. Grupurile de lucru au rolul de a 

reprezenta comunitatea cât mai mult posibil in procesul de elaborare a strategiei locale de 

dezvoltare durabilă a Municipiului Blaj. Aceste grupuri reprezintă instrumentele prin care se 

identifică soluțiile pentru fiecare problemă critică identificată, prin colectarea și analizarea 

informațiilor.  

Principiul de bază propus este acela de a combina rigoarea impusă prin standardizarea 

anumitor aspecte ale procesului de planificare în paralel cu flexibilitate oferită UAT-urilor  în 

elaborarea documentelor de programare locale. Atâta timp cât se respectă aceste criterii minime, 

fiecare UAT va avea libertatea de a-şi organiza celelalte aspecte ale exerciţiului de planificare în 

mod adecvat, în functie de circumstanţele specifice. 
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Schema de mai sus prezintă abordarea metodologică de elaborare a Strategiei de Dezvoltare 

durabilă a Municipiului Blaj. Pe baza informaţiilor colectate şi a analizei stării actuale a diverşilor 

indicatori, se poate concluziona că Municipiul se află în plin proces de dezvoltare locală, având un 

nivel relativ ridicat al calităţii vieţii. De asemenea, poziţia geografică permite Municipiului să 

atragă resurse importante în ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare.  

Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga comunitate este 

aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economică, care să servească bunăstării 

locuitorilor Municipiului. Din acest motiv dezvoltarea infrastructurii trebuie să rămână o prioritate 

pentru Municipiul Blaj. În acelaşi timp, creşterea competitivităţii sectorului agricol, revitalizarea 

tradiţiilor locale, promovarea patrimoniului cultural, revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă la comunitate sunt importante direcţii de dezvoltare locala.  

Planificare strategică 

Planificarea strategica este un mijloc de comunicare și motivare internă care ne permite: 

 să informăm  despre problemele cu care ne confruntăm 

 să stabilim  calea optima de utilizare a resurselor umane 

 să susținem  procesul de intelegere, asimilare și acceptare a orientarilor si obiectivelor 

strategice ale organizației 



 
 

 
 

 

218 
 

Etapele care nu trebuie să lipsească din nici un exerciţiu de planificare strategică sunt: 

 Pregatirea procesului de   planificare strategica 

 Viziunea comunitatii 

 Definirea misiunii 

 Alegerea valorilor 

 Analiza mediului intern 

 Analiza mediului extern 

 Determinarea obiectivelor strategice 

 Stabilirea planului de actiune 

 

A. EVALUAREA MEDIULUI ECONOMICO-SOCIAL ȘI A POTENȚIALULUI  LOCAL 

S-a realizat evaluarea mediului economico-social și a potențialului local pentru a crea și 

implementa politici și programe, bazate pe oportunități locale și adresate necesităților locale. S-a 

pornit de la întelegerea faptului ca forțele determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică 

și capacitatea de dezvoltare a acesteia, având în vedere și tendințele externe și evenimentele care 

pot avea impact asupra acestora. 

1) DEFINIREA DOMENIILOR DE ANALIZĂ 

S-a recurs  la concentrarea analizei spre: analiza  Municipiului Blaj în parte, analiza zonei 

în ansamblu și analiza sectorială, implicând părți ale economicului, socialului și urbanismului. 

Domeniile de analiză au fost grupate astfel: situația economică, caracteristicile demografice, 

caracteristicile forței de muncă, poziția geo-politică, infrastructura fizică și de comunicații, mediul 

de afaceri, resursele educaționale, sistemul social, urbanismul, patrimoniul, calitatea vieții și a 

mediului.  

 2) COLECTAREA DATELOR 

Colectarea datelor, ca factor-cheie al realizării profilului economico-social al zonei, a fost 

un proces dificil, având în vedere disponibilitatea și accesul la date statistice, relevante acestui 

scop. Obstacolele înfruntate în procesul colectarii datelor nu au fost specifice doar muncii depuse 

pentru planificarea strategica a Municipiului Blaj, cu aceeași situație se confruntă, în general, 

toate țările Europei centrale și de vest, datorită lipsei de standardizare a sistemelor de colectare și 

de prelucrare a datelor.                                                                                                                                                                                

 3)  ANALIZA SWOT 
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După colectarea și prelucrarea datelor, s-a trecut la analiza potențialului zonei, în vederea 

utilizării informațiilor în cadrul analizei SWOT. Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată 

în cazul planificării strategice pentru identificarea potentialelor, a priorităților și pentru crearea 

unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. SWOT semnifică puncte tari, puncte 

slabe, oportunitati si amenințări. Analiza swot trebuie sa dea raspunsul la intrebarea "unde 

suntem?", aceasta implicând analiza mediului intern al zonei și a mediului extern general și 

specific. 

Evaluarea mediului/contextului și a factorilor externi este una dintre caracteristicile 

distincte ale planificării strategice, abordată în cadrul prezentei lucrări, referindu-se la comunitatea 

internațională, inclusiv cea europeană, la planul național și la cel regional/județean. 

B. ELABORAREA CONCEPTULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-

SOCIALĂ 

1) FORMULAREA MISIUNII, A DIRECȚIILOR STRATEGICE ȘI A OBIECTIVELOR 

DE DEZVOLTARE 

Bazat pe conturarea realistă a profilului-analizei diagnostic a Municipiului Blaj, s-a 

construit sistemul ierarhic de obiective, prin a căror realizare va fi îndeplinită misiunea strategiei 

de dezvoltare a zonei. Prin consens, s-a stabilit ca strategia elaborată să se refere la o durată de  

minim 7 ani, raspunzând la întrebarea "unde vrem sa ajungem?". 

În următoarea etapă s-au identificat obstacolele care stau în calea realizarii viziunilor .  

Direcțiile strategice ne permit identificarea soluțiilor pentru depășirea obstacolelor 

identificate. Direcțiile strategice definite permit gruparea corespunzatoare a măsurilor de 

dezvoltare identificate, care, prin implementare, vor duce la realizarea misiunii strategiei de 

dezvoltare a zonei.                                                                                                                                                                                   

Sistemul de obiective construit permite, totodată, măsurarea rezultatelor implementării, 

datorită faptului că măsurile, obiectivele și subobiectivele componente sunt cuantificabile prin 

indicatori. 

În acest context, s-a avut în vedere și faptul ca unul din scopurile principale ale 

conceptului de dezvoltare strategică este și acela de a reprezenta un instrument de promovare 

economică a zonei. Noțiunea promovării economice permite o serie de definiții. Aceasta implică 

un spectru larg de măsuri, care vizează îmbunătățirea dezvoltării economice a localității și 

implicit, creșterea atractivității acesteia. 
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 2) FORMULAREA ALTERNATIVELOR STRATEGICE ȘI A STRATEGIEI FINALE 

În vederea alegerii alternativei strategice optime, s-au analizat patru categorii de acțiune 

strategică, după cum urmează: 

 strategii de tip so, care utilizeaza toate avantajele zonei, pentru a profita la maxim de 

oportunitatile mediilor exterioare; 

 strategii de tip wo, care depasesc slabiciunile (dezavantajele) zonei, pentru a utiliza la 

maxim oportunitatile mediilor exterioare; 

 strategii de tip st, care utilizeaza toate avantajele zonei pentru a evita/minimiza 

amenintarile (pericolele) mediilor exterioare; 

 strategii de tip wt, care minimizeaza slabiciunile (dezavantajele) zonei si 

evita/minimizeaza amenintarile (pericolele) mediilor exterioare.                                                                                                                                                     

 Analizele comparative au condus la decizia elaborării strategiei de dezvoltare a 

Municipiului Blaj, ca strategie de tip so, care să raspundă, la cel mai înalt nivel posibil, criteriilor 

de performanță, sinergie-complementaritate, eficienta, fezabilitate si impact. Strategia elaborata 

raspunde la intrebarea "cum ajungem acolo?". 

C. IMPLEMENTAREA  SI EVALUAREA STRATEGIEI  DE DEZVOLTARE 

Pentru a asigura implementarea măsurilor de dezvoltare cuprinse în alternativa de dezvoltare 

strategica definitivata, a fost necesara atât conturarea unei unitati de management al 

implementarii, cât si definirea procedurilor si etapelor de urmat. In acest scop, s-au elaborat  

principiile de functionare si modul de organizare a unei viitoare unitati de management al 

implementarii, instrument indispensabil implementarii strategiei de dezvoltare, respectiv a 

asigurarii continuitatii planificarii strategice a  Municipiului  Blaj.                                                                                                                                                                     

Datorită faptului că cea mai mare parte din resursele umane si financiare necesare 

implementarii strategiei de dezvoltare durabila provine de la nivelul administratiei locale, 

documentul de planificare strategica va fi supus spre aprobare Consiliului Local in mod oficial. In 

acest fel, angajamentul implementarii strategiei devine public, precum si una din prioritatile 

administratiei in exercitiile financiare urmatoare. 

Prin mecanismele specifice de cooperare și conlucrare parteneriala, viitoarea organizatie 

va asigura:  elaborarea si aplicarea planurilor de actiune, implementarea graduala a masurilor de 

dezvoltare, monitorizarea procesului si evaluarea periodica a rezultatelor/obiectivelor, asigurând, 

astfel, posibilitatea adaptarii sau reorientarii strategiei in timp, pe parcursul implementarii. S-a 
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conceput, totodata si un model prin care se vor putea atrage resursele financiare cerute de 

implementare. 

PUNCTE CRITICE ÎN CADRUL PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI 

STRATEGIC: 

 Implementarea planului strategic nu este luată în serios. 

 Intervalele de timp nu sunt respectate. 

 Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, ramân ca sarcini 

neîndeplinite. 

 Oportunitatile externe sunt refuzate constient si/sau nu sunt revizuite.                                                                                                                                             

Evaluarea:   

Impact – acest nivel corespunde scopurilor care trebuie sa fie atinse. Impactul prezinta 

efectele de lunga durata, de obicei, ele pot fi masurate doar dupa finalizarea proiectului. Nivelul in 

cauza reflecta schimbarile pe care proiectul le-a efectuat in societate.  

Rezultate in timp – acest nivel corespunde obiectivelor proiectului; arata rezultatele de 

durata medie, de obicei, acestea sunt vazute in timpul desfasurarii proiectului. Sunt rezultatele 

finale, doar nu neaparat trebuie sa aduca impactul.  

Rezultatele imediate – acest nivel reiese nemijlocit din activitatile preconizate in proiect. 

Ele prezinta rezultatele imediate, concrete si masurabile. 
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CAPITOLUL XVIII. STUDII, ANALIZE, STRATEGII PRIVIND SITUATIA 

ACTUALA, NECESITATILE SI PRIORITATILE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI 

BLAJ 

 

În vederea fundamentării deciziilor privind dezvoltarea locală pe domenii specifice, au fost 

realizate o serie de studii, cercetări de piață, analize și strategii prin care s-a analizat, situația 

actuală și necesitățile și prioritățile de dezvoltare a respectivelor domenii și s-au propus 

strategii/măsuri de dezvoltare specifice.  

Rezultatul acestor documente a stat la baza planificării prioritatilor de dezvoltare pentru 

perioada următoare. 

Astfel, au fost elaborate următoarele studii/analize/strategii: 

1) Studiu privind analiza nevoilor sociale la nivelul municipiului Blaj și elaborarea strategiei 

privind serviciile sociale 

2) Strategia de dezvoltare culturală a municipiului Blaj 

3) Studiu privind adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor la 

nivelul municipiului Blaj 

4) Studiu privind analiza nevoilor în domeniul tineret și sport la nivelul municipiului Blaj, 

analize și propuneri de măsuri de dezvoltare. 

Aceste studii/strategii reprezintă un suport în planificarea priorităților de dezvoltare pentru 

perioada următoare de programare, constituind mecanisme și proceduri implementate la nivel 

local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung și au fost aprobate 

prin hotărâri de consiliu local, dupa cum urmează: 

- Hotărârea nr. 80 din 11.05.2021 privind aprobarea Studiului privind adaptarea la 

schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor la nivelul Municipiului Blaj 

- Hotărârea nr. 81din 11.05.2021 privind aprobarea Studiului privind analiza nevoilor 

sociale la nivelul Municipiului Blaj și elaborarea Strategiei privind serviciile sociale 

- Hotărârea nr. 82 din 11.05.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare culturală a 

Municipiului Blaj 

- Hotararea nr. 83 din 11.05.2021 privind aprobarea Studiului privind analiza nevoilor în 

domeniul tineret și sport la nivelul Municipiului Blaj. 
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1) Studiu privind analiza nevoilor sociale la nivelul municipiului Blaj și elaborarea 

strategiei privind serviciile sociale 

Viziunea Strategiei Municipiului Blaj în domeniul serviciilor sociale pentru perioada 

2021-2027 constă în crearea la nivelul Municipiului Blaj a unui sistem multidimensional care să 

asigure implementarea serviciilor sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în situație de 

risc într-o manieră eficientă și nediscriminatorie, cu impact semnificativ asupra creșterii calității 

vieții beneficiarilor de servicii sociale, concomitent cu creșterea incluziunii sociale pentru aceste 

categorii de beneficiari. 

Obiectivul general în domeniul serviciilor sociale este reprezentat de crearea unui cadru 

propice care să permită dezvoltarea sistemului social din Municipiul Blaj în vederea creșterii 

capacității și a calității serviciilor oferite beneficiarilor. 

Subordonate acestui obiectiv au fost conturate 5 obiective specifice, astfel: 

1. Obiectivul specific 1: Dezvoltarea infrastructurii sociale prin modernizarea și crearea de 

noi unități care să găzduiască sistemul de servicii sociale. 

2. Obiectivul specific 2: Modernizarea instrumentelor de lucru în vederea asigurării unor 

servicii eficiente în conformitate cu standardele europene. 

3. Obiectivul specific 3: Creșterea gradului de incluziune a persoanelor marginalizate sau 

aflate în situație de risc, atât pe piața muncii, cât și pe plan social. 

4. Obiectivul specific 4: Îmbunătățirea colaborării dintre mediul public și privat în vederea 

creșterii calității vieții beneficiarilor de servicii sociale. 

5. Obiectivul specific 5: Creșterea calității vieții persoanelor aflate în situație de risc prin 

asigurarea condițiilor unui trai decent. 

Măsurile și acțiunile în domeniul serviciilor sociale ce sunt propuse la nivel local pentru 

perioada 2021-2027 sunt următoarele: 

➢ construirea unui Complex integrat de servicii pentru persoane vârstnice (centru 

rezidențial, centru de tip respiro, centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice; 

➢ construirea unui Complex integrat de servicii pentru persoane cu dizabilități, copii si 

adulți; 

➢ construirea unei unități antepreșcolare de tip creșă; 
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➢ creșterea capacitații serviciilor sociale înființate în cadrul POCU, 4.4. Reducerea 

numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale, respectiv a serviciului Centru de zi pentru vârstnici, serviciul Masa pe roți, Serviciul de 

asistență comunitară; 

➢ dezvoltarea, în contextul parteneriatului public-privat, a unor servicii sociale de sprijin 

pentru grupurile vulnerabile, preponderent rrome; 

➢ înființarea unui centru socio-cultural și recreativ pentru copii si tineri; 

➢ dezvoltarea de măsuri specifice şi servicii de suport pentru copiii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate; 

➢ integrarea unui serviciu de asistență comunitară în Municipiul Blaj; 

➢ înființarea unui centru de voluntariat; 

➢ construirea unui bazin de înot care să permită programe de recuperare pentru copiii și 

adulții cu dizabilități; 

➢ integrarea unor măsuri de îmbătrânire activă; 

➢ înființarea unui centru maternal; 

➢ înființarea unui centru-pilot pentru consiliera copiilor si adolescenților agresivi sau cu 

probleme comportamentale; 

➢ înființarea unui centru pentru copiii cu ADHD, spectru autist, sindrom Down; 

➢ înființarea unui centru de zi pentru prevenirea separării copilului de familie; 

➢ înființarea unui centru multifuncțional terapii pentru reabilitarea copiilor cu dizabilități; 

➢ tehnologie asistivă pentru terapia persoanelor cu dizabilități; 

➢ înființarea unui serviciu de telemedicină; 

➢ realizarea de campanii de informare cu privire la planurile de dezvoltare a sistemului 

social. 
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2) Strategia de dezvoltare culturală a municipiului Blaj 

Viziunea de dezvoltare: Continuarea procesului de dezvoltare culturală prin valorificarea 

resurselor creative ale Municipiului, dezvoltarea publicului și a calității vieții în comunitate, 

dezvoltarea infrastructurii culturale, în perioada 2021-2027. 

Obiective strategice, măsuri și acțiuni: 

Obiectivul strategic nr. 1 - Conservarea şi valorificarea resurselor culturale locale și 

susținerea activităților culturale și recreative 

Măsura 1.1. Conservarea, restaurarea și punerea în circuitul turistic a patrimoniului cultural-

istoric 

Acțiuni: 

 

lturale 

de interes local (biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre); 

 

patrimoniului cultural din municipiul Blaj; 

ne și sisteme digitale pentru punerea în valoarea a 

exponatelor și clădirilor; 

 

proprietatea Bibliotecii documentare ”Timotei Cipariu” din municipiu Blaj. 

Măsura 1.2. Reabilitarea spațiilor cu destinație culturală și dezvoltarea infrastructurii 

culturale inovatoare 

Acțiuni: 

spectacole etc.); 

rale inovatoare (ex. spații/hub-uri culturale 

multifuncționale, biblioteci comunitare, cluburi de lectura, cluburi green impact etc.); 

 

artizanale, meșteșugărești, prin crearea de ateliere de prezentare; 

Măsura 1.3. Dezvoltarea activităților economice culturale și recreative 

Acțiuni: 
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local (artizanat, suveniruri locale, evenimente culturale); 

creștere: 

 

 

Obiectivul strategic nr. 2 – Dezvoltarea activităților culturale și creșterea consumului 

cultural 

Măsura 2.1. Dezvoltarea activităților culturale 

Acțiuni: 

 

 elementelor definitorii ale identităţii culturale a municipiului 

Blaj; 

 

(patrimoniu material și imaterial); 

Măsura 2.2. Susținerea diversificării publicului și creșterea consumului cultural 

Acțiuni: 

 

 

r umane din afara instituțiilor culturale (voluntari, profesori, artiști 

ș.a.) în activitățile culturale; 

liber, case tradiționale etc.); 

a accesului persoanelor cu dizabilități prin adaptarea mediului fizic, 

utilizarea tehnologiilor de acces și a altor tipuri de măsuri necesare; 

 

municipiului Blaj; 

voltarea de instrumente digitale în vederea creșterii accesului și reutilizării bunurilor 

culturale deținute de instituțiile culturale (biblioteci, muzee etc.); 
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Măsura 2.3. Creșterea vitalității formelor culturale specifice minorităților, grupurilor etnice 

și grupurilor vulnerabile 

Acțiuni: 

 

grupurilor vulnerabile; 

rea de expoziții tematice care să reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei minorităților/ 

grupurilor etnice din municipiul Blaj; 

 

folclorul şi cultura romă; 

 de evenimente pentru promovarea diversității și facilitarea exprimării 

culturale a minorităților și a grupurilor etnice; 

economice specifice integrării grupurilor vulnerabile; 

 

Măsura 2.4. Formarea și dezvoltarea unui public competent din punct de vedere cultural 

(susținerea culturii în educație, încurajarea practicilor artiștilor amatori); 

Acțiuni: 

susținerea activării spațiilor publice; 

 

Obiectivul strategic nr. 3 – Promovarea municipiului Blaj ca destinație culturală 

Măsura 3.1. Atragerea publicului și profesioniștilor străini în municipiul Blaj 

Acțiuni: 

 

 

promovare a vieții culturale); 

ne, care presupun cooperare într-o 

gamă largă de domenii - cultură, educație, economie, servicii sociale, schimburi culturale, turism 

cultural; 

-uri/agenții de turism din 

străinătate; 
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rea unor personalităţi ale diasporei române, cu un prestigiu solid în statele de 

reşedinţă şi pe plan internaţional, în domeniul culturii; 

 

promovarea culturii locale; 

 

Măsura 3.2. Promovarea activă a destinației culturale Blaj 

Acțiuni: 

 

cultural în mediul virtual, realizarea de investiții în e-cultură 

pentru a promova turismul cultural, oferirea de către instituții de conținuturi on-line și în limbi de 

circulație internațională pentru a facilita accesul la resursele culturale naționale; 

 realizarea de campanii mass-media de promovare în străinătate și în țară; 

 

 

Obiectivul strategic nr. 4 – Creșterea capacității administrative culturale 

Măsura 4.1. Digitalizarea serviciilor culturale ale administrației publice 

Acțiuni: 

facilita cooperarea între cetățeni, companii și administrația publică prin serviciile sale și care se 

reflectă în creșterea atractivității interacțiunii dintre acestea; 

–barometrul cultural 

anual al municipiului Blaj, disponibil în aplicația telefonului mobil; 

–achiziția de soluții și aplicații informatice. 

Măsura 4.2. Dezvoltarea resurselor umane 

Acțiuni: 

unei mai bune comunicări 

a informației culturale către un public străin; 

 

elaborarea și implementarea de politici culturale, managementul instituțiilor publice de cultură, 
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managementul evenimentelor și proiectelor culturale, gestionarea fondurilor nerambursabile 

pentru proiecte culturale; 

 

 

3) Studiu privind adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor la nivelul municipiului Blaj 

Recomandări de intervenții locale în domeniul adaptării la schimbările climatice, prevenirii 

și gestionării riscurilor, în perioada 2021-2027: 

Obiectiv sectorial: Prevenirea extinderii insulelor de căldură urbană și reducerea 

stresului termic 

Măsuri / proiecte propuse: 

- Amenajarea zonei de faleză a râului Târnava Mare (alei pietonale, piste de biciclete, 

punte pietonală, pod nou, vegetație, iluminat public eficient energetic, mobilier urban) 

- Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu (curățare / dragare luciu de apă, 

amenajare fântâni arteziene, debarcader cu hidrobiciclete/bărci, zonă de promenadă, 

stații de bike sharing, cinematograf de vară, spații de alimentație publică etc.) 

- Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Blaj și satele aparținătoare (înființarea 

serviciului public de transport în comun, achiziționarea de autobuze electrice, 

construirea unui depou, a unor stații de încărcare electrică, amenajarea / modernizarea 

stațiilor de transport în comun, inclusiv cu acoperiș verde, sistem de eticketing și 

management de flotă, amenajarea rețea de piste de bicicletă și înființare sistem de bike 

sharing, stații pentru parcare biciclete, extindere și modernizare zone pietonale și 

semipietonale, vegetație) 

- Program multianual de plantare de copaci (preferabil, cu balot) în zonele publice din 

municipiu - ”Blajul Verde” (aliniamente stradale; perdele de protecție de-a lungul 

drumurilor, cursurilor de apă, zonelor industriale, cimitirelor, etc; curțile instituțiilor; 

parcuri etc.) 

- Implementarea unui proiect-pilot de amenajare a fațadelor și acoperișurilor verzi la 3 

clădiri publice 

- Adoptarea unui regulament local de urbanism care să reglementeze măsurile de adaptare 

a construcțiilor existente și a celor nou autorizate la schimbările climatice, inclusiv prin 
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stimulente (de ex. bonus de densitate pentru clădirile cu acoperișuri / fațade verzi, 

sisteme de răcire pasivă) – prin achiziționare consultanță de specialitate 

- Adoptarea unei scheme locale de minimis pentru acordarea de reduceri la plata 

impozitelor pe proprietate pentru clădirile persoanelor juridice aflate în clasă energetică 

A, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, 

DNGB, CASBEE, GREENSTAR) 

- Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (cu includerea de măsuri de 

adaptarea la schimbările climatic: de ex. acoperișuri / fațade verzi, culori deschise pentru 

fațade care să reflecte lumina solară etc. – inclusiv sub formă de cheltuieli neeligibile) 

- Creșterea performanței energetice a clădirilor publice (cu includerea de măsuri de 

adaptare la schimbările climatice: de ex. acoperișuri / fațade verzi, culori deschise pentru 

fațade care să reflecte lumina solară etc. – inclusiv sub formă de cheltuieli neeligibile) 

- Implementarea unui proiect-pilot de amenajare a fațadelor și acoperișurilor verzi la 3 

clădiri publice 

- Încheierea de protocoale de colaborare între primărie și agenți economici pentru 

adoptarea și amenajarea de spații verzi, de ex. scuaruri din sensuri giratorii (pe modelul 

altor municipii din țară – de ex. Cluj- Napoca, Oradea) 

- Construcție variantă de ocolire a municipiului (nord, circa 10 km) 

- Program multianual de relocare în subteran a rețelelor aeriene de telecomunicații 

(preferabil, prin concesiune către un operator privat specializat în dezvoltarea și operarea 

infrastructurii de comunicații – model București, Oradea etc.) 

- Proiect de amenajare cișmele stradale în zonele intens circulate din municipiu (circa 20 

bucăți) 

- Implementarea unui sistem automatizat (acționat la distanță prin wi-fi) de irigare a 

spațiilor verzi, respectiv senzori de umiditate pentru copacii cu balot plantați în 

municipiul Blaj 

Obiectiv sectorial: Prevenirea riscului de inundații la nivelul municipiului Blaj 

- Reabilitarea digurilor (corectare coronamente) – mal drept și mal stâng Târnava Mare 

(inclusiv în parteneriat între AN Apele Române, ABA Mureș – UAT Municipiul Blaj) 

- Implementarea prevederilor PUG și RLU cu privire la interdicțiile de construire în 

albiile minore și în zonele inundabile 
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- Extinderea rețelei de canalizare în sistem separativ (toate lucrările de extindere sau 

reabilitare a unor străzi vor cuprinde realizarea canalizării pluviale, preferabile cu guri 

de scurgere la nivelul bordurilor, cu deversare în cursurile de apă din zonă – inclusiv în 

parteneriat cu operatorul regional de profil) 

- Decolmatarea periodică a rigolelor și a șanțurilor de scurgere a apelor pluviale de la 

nivelul rețelei stradale 

- Realizarea unor culoare verzi-albastre de-a lungul cursurilor de apă, prin realizarea de 

plantări care să exploateze și să redistribuie surplusul de apă din luncile inundabile 

- Corectarea, regularizarea și îndiguirea văilor torențiale Tiur, Veza și Cergău (inclusiv în 

parteneriat între AN Apele Române, ABA Mureș – UAT Municipiul Blaj) 

Obiectiv sectorial: Prevenirea riscului de manifestare a alunecărilor de teren și a altor 

procese de degradare a solurilor la nivelul municipiului Blaj 

- Executarea de lucrări de remodelare a terenului, de regularizare a scurgerilor de apă de 

pe versanți, de drenaj și realizare de plantații de protecție în zone afectate de alunecări 

de teren (versanți: zona fostei fabrici de cărămidă, versantul sudic al dl. Liliacului și 

Caprei, versantul nordic al Dl. Cneda și Labu Bercului, zona Mănărade etc.) – inclusiv 

în cadrul unor proiecte mai complexe de reabilitare a infrastructurii de transport, de 

extindere a rețelelor de utilități, etc. 

- Întreținerea și modernizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare de pe teritoriul 

municipiului (Desecare Cergău – Mănărade și CES Pârva – Petrisat) 

- Implementarea măsurilor cuprinse în PUG și RLU cu privire la condițiile de fundare, 

evitarea executării unor lucrări care să conducă la activarea alunecărilor 

Obiectiv sectorial: Îmbunătățirea capacității locale de intervenție în dezastre și situații 

de urgență a aociate schimbărilor climatice 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea sediului Gărzii de Intervenție nr. 2 a ISU Alba (sau 

amenajarea unui sediu nou) 

- Îmbunătățirea dotării SVSU Blaj în vederea gestionării unor situații de urgență asociate 

fenomenelor meteohidrologice extreme in contextul schimbărilor climatice (de ex. 

pompe și motopompe, generatoare, echipamente de protecție, motoferăstraie, mijloace 

de transport etc.) 

- Construcție heliport la Spitalul Municipal Blaj 
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- Extindere și dotare Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal Blaj – proiect în 

implementare 

- Mansardarea clădirii Spitalului Municipal (nou) 

- Modernizarea secțiilor Spitalului Municipal (Bloc Operator, Chirurgie, Boli Infecțioase, 

Psihiatrie etc.) 

- Acordarea de facilități pentru atragerea și menținerea medicilor în cadrul Spitalului 

Municipal Blaj (de ex. asigurare transport sau acordare stimulente de combustibil, 

stimulent de chirie / locuință de serviciu, stimulent de gardă etc.) 

- Program multianual de dotare a Spitalului Municipal cu aparatură medicală de înaltă 

performanță  

- ”O viață mai bună pentru seniorii din Mica Romă” (serviciu social de tip centru zi, 

serviciu mobil de acordare a hranei și serviciu de asistență sociomedicală comunitară 

pentru vârstnici) – proiect în implementare 

- Sprijinirea financiară (de ex. prin acordarea de subvenții în baza Legii nr. 34/1998) a 

asociațiilor și fundațiilor care furnizează servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice și alte categorii de servicii pentru beneficiari vulnerabili la 

schimbările climatice (de ex. găzduire temporară, primire în regim de urgență, 

igienizare, asigurare hrană etc.) 

Obiectiv sectorial: Creșterea gradului de informare, conștientizare și pregătire a 

populației municipiului în vederea adaptării stilului de viață al cetățenilor la schimbările 

climatice 

- Instalarea la nivel local a unei rețele pilot pentru monitorizarea automată a principalilor 

parametri meteo locali (temperatură, indice temperatură-umezeală etc.) și transmiterea 

de alerte pentru populație (de ex. prin panouristradale) in interiorul arealului urban 

- Formarea personalului din administrația publică locală în domeniul adaptării la 

schimbările climatice (abordare sectorială, pentru fiecare compartiment de specialitate, 

entitate din subordine) 

- Organizarea unor sesiuni de informare a reprezentanților asociațiilor de proprietari cu 

privire la măsuri locale de adaptare la schimbările climatice (de ex. întreținere și 

toaletare vegetație din jurul blocurilor, reabilitare termică, beneficii amenajare fațade și 

acoperișuri verzi, prevenirea risipei de apă etc.) 
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- Organizarea de cursuri gratuite, interactive, inclusiv cu simulări sau concursuri cu 

premii, în cadrul viitorului centru de zi pentru vârstnici cu privire la comportamentul 

adecvat al acestora în cazul unor fenomene meteo extreme sau în situații de urgență 

- Formarea unor cadre didactice de la școlile/liceele din municipiul în domeniul 

schimbărilor climatice și introducerea unor cursuri opționale pentru elevi, vizite de 

studiu la stații meteo, competiții cu premii pentru aceștia etc. (proiect relevant la nivelul 

întregului județ) 

- Organizarea periodică de exerciții de alarmare și evacuare în cazul producerii unor 

situații de urgență (de ex. inundații) 

- Constituirea, sprijinirea financiară/logistică și formarea continuă a unor echipe de 

voluntari care să acorde consiliere și sprijin persoanelor vulnerabile (cu precădere 

vârstnici) pe durata unor valuri de căldură sau alte fenomene meteo extreme. 

 

4) Studiu privind analiza nevoilor în domeniul tineret și sport la nivelul municipiului 

Blaj, analize și propuneri de măsuri de dezvoltare. 

Recomandări de obiective, măsuri/proiecte pentru sectorul tineret: 

O1.T. Îmbunătățirea calității vieții tinerilor în mediul urban: 

- Crearea unui centru comunitar de tineret ca spațiu dedicat de găzduire a unor activități 

dedicate tinerilor 

- Program de dezvoltare a posibilităților și condițiilor de locuire temporară și permanentă 

pentru tineri și familii tinere 

- Program de schimb și mobilitate a tinerilor derulat cu orașe înfrățite 

O2.T. Acțiunea tinerilor și implicarea comunitară: 

- Bugetare participativă de tineret  

- Program anual de consultare în masă (tip agora) a tinerilor despre viitorul Municipiului  

- Festival anual de celebrare a tinerilor în viața Municipiului și dezbatere a situației lor în 

contextul dezvoltării urbane  

O3.T.  Susținerea procesului de învățare a tinerilor  

- Program de dezvoltare a unor competențe și aptitudini de viață necesare în viitorul 

muncii dobândite prin metode non-formale  
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- Program de incluziune și acces al grupurilor marginalizate/minorităților la oportunitățile 

de dezvoltare a tinerilor  

O4.T. Dezvoltarea mediului de viață și colaborarea cu actorii relevanți  

- Creare și gestionarea unui fond de tineret local pentru susținerea activităților 

organizațiilor de și pentru tineret ce adresează tinerii din Blaj.  

- Formarea și coordonarea Consiliului Consultativ pe probleme de tineret pe baza cadrului 

legislativ în vigoare  

- Platformă de informare și gestionare a datelor în ceea ce privesc informațiile despre 

tineri  

- Program urban de formare a lucrătorilor de tineret și de gestiune a unei rețele de 

lucrători de tineret activi în toate domeniile ce implică lucrul cu tinerii  

- Consolidarea relațiilor cu orașe înfrățite în vederea inițierii și derulării de măsuri 

transnaționale în susținerea celorlalte intervenții  

Recomandări de obiective, măsuri/proiecte pentru sectorul sport: 

O1S: Încurajarea și sprijinirea practicării sportului de performanță  

- Construire bază sportivă TIP (Modernizare suprafață de joc și nocturnă stadionul din 

Parcul Avram Iancu, amenajare teren sintetic mic cu instalație de nocturnă, tribună, 

vestiare, parcare) – finalizare lucrări în curs  

- Modernizarea bazei sportive din Parcul Avram Iancu – Etapa II (reabilitare pistă de 

atletism, extindere tribune, parcare autocare, instalație de udare gazon)  

- Construire Sală Polivalentă de Sport cu capacitate 1800-2000 de locuri  

- Construire bază de cantonament cu facilități de cazare, masă și recuperare pentru 

sportivi  

- Reabilitarea și modernizarea stadionului CIL – baza sportivă Veza (regazonarea 

suprafeței de joc, montarea unei instalații automatizate pentru irigare, amenajare unei 

tribune)  

- Construire bază sportivă TIP 2 – Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” (teren sintetic cu 

instalație de nocturnă, vestiare, locuri de parcare)  

- ”Dance Art” – Concurs internațional de dans pe următoarele secțiuni: balet, dans 

contemporan, jazz, național – folcloric, open, acro dance, majorete, hip hop, aerial dance  
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- Participarea municipiului Blaj la Sibiu Cycling Tour 2021 – Etapa III Sibiu-Mediaș-

Blaj-Sibiu  

- Finanțarea programelor sportive derulate de cluburile – structurile de drept public și 

privat – componenta sport de performanță  

O2S: Încurajarea practicării sportului /activităților fizice / transportului activ în rândul 

tuturor categoriilor de cetățeni, inclusiv a celor expuse riscului de marginalizare și cu 

dizabilități  

- Amenajarea zonei de faleză a râului Târnava Mare (în zona Veza) - vederea creării de 

unor piste de biciclete și alei pietonale 

- Amenajarea zonei lacului Chereteu (zone de promenadă, alei pietonale, debarcader cu 

bărci / hidrobiciclete, stații de bike sharing etc.) 

- Construirea unei rețele de piste pentru biciclete (circa 19 km), înființarea unui sistem de 

bike sharing (centru de management, stații de bike sharing (10), biciclete electrice 

publice (200) și de rasteluri de parcare pentru biciclete (50) – cf. PMUD 

- Extinderea și modernizarea zonelor și traseelor (inclusiv pasarele) pietonale și de tip 

shared-space, cu precădere în zona centrală – cf. PMUD + PUG 

- Finanțarea programelor sportive derulate de cluburile – structurile de drept public și 

privat – componenta sportul pentru toți (acțiuni / activități sportive de masă, evenimente 

sportive, selecția și promovarea tinerilor în echipe de juniori)  

- Reabilitare, întreținere și dotare infrastructură sportivă aflată în administrarea UAT (de 

ex. săli și terenuri de sport ale unităților de învățământ, baze sportive – stadioane, bazin 

de înot etc.)  

- Înființarea unui spațiu indoor pentru fitness sub supraveghere de specialitate în cadrul 

Centru de zi pentru vârstnici Blaj, combinat cu activități de fitness în aer liber în parc  

- Amenajarea și dotarea unei săli de sport pentru persoanele cu dizabilități și competițiile 

adresate acestora prin reutilizarea unui spațiu existent  

- Accesibilizarea trotuarelor, prin amenajarea de rampe, pentru persoanele care se 

deplasează în cărucior și pentru mamele cu cărucioare  

- Implementarea unui program de sprijinire a tinerilor proveniți din medii defavorizate 

pentru practicarea sportului (antrenamente gratuite, echipamente sportive, asistență 

medicală și de nutriție, formare și îndrumare, cantonamente etc.)  
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- ”Just do It” – pachet dedicat sportului de masă pentru elevi, adulți și vârstnici (activități 

de fitness, jogging, dans, alergare, ciclism coordonate de profesori și studenți din 

domeniul sportului; workshop-uri pe discipline sportive susținute de antrenori locali și 

foști sportivi de performanță, axate pe importanța respectării unui antrenament; 

transmiterea de informații pe email legate de sfaturi pentru a practica exerciții fizice cu 

risc minim de accidentare în timpul liber, catalogul celor mai buni elevi sportivi din 

municipiu, broșură cu calendarul activităților sportive de masă și de performanță unde 

pot fi implicați voluntari) 

- ”Fun Gym” – proiect de integrare în societate prin activități sportive a persoanelor cu 

dizabilități, în special a copiilor cu sindrom Down (activități sportive și recreative bazate 

pe voluntariat)  

- Pregătirea și depunerea candidaturii municipiului Blaj la titlul de ”Oraș European al 

Sportului” conferit de ACES Europe  

- Dotarea locurilor de joacă pentru copii cu echipamente de fitness pentru adulții care îi 

însoțesc. 
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CAPITOLUL XIX. SCOP, VIZIUNE, MISIUNE ȘI PRINCIPII 

 

SCOP  

Municipiul Blaj 2027 va fi pentru locuitorii săi o zonă urbană modernă, cu o 

infrastructură adecvată şi cu o administraţie publică orientată către nevoile cetăţenilor, cu 

un mediu economic şi social competitiv şi dinamic, un loc mai atractiv pentru a locui, lucra 

şi investi. 

Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creşterea susţinută şi dezvoltarea economică, 

subliniază oportunităţile şi provocările unui oras european şi oferă linii directoare pentru 

dezvoltarea tuturor sectoarelor existente în cadrul comunităţii noastre.  

Strategia de dezvoltare durabila se realizeaza pentru cetateni si cu participarea cetatenilor. 

Aceasta are la baza o viziune de lunga durata si integreaza prioritatile economice sociale si de 

mediu ale comunitatii, fundamentata pe capacitatea si resursele locale si tine seama de 

interdependentele între provocarile locale, nationale si globale. 

 

VIZIUNE   

Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a municipiului Blaj este:  

Blajul va fi un centru urban dezvoltat economic, accesibil şi competitiv, care va oferi 

prosperitate și o calitate bună a vieții locuitorilor săi și va valorifica potențialul turistic ca 

factor de dezvoltare locală. 

Strategia de dezvoltare economico-sociala a municipiului Blaj îsi propune sa valorifice 

potentialul, oportunitatile si realele disponibilitati pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu 

de afaceri stimulativ si competitiv, menit a atrage investitii private importante din tara si 

strainatate.  

Printre obiectivele propuse, se poate mentiona importanta formarii unei deprinderi a 

participarii publice, stimularea capacitatii de adaptare a cetatenilor la cultura schimbarii, 

transformarea municipiului Blaj într-un punct de referinta pentru alte comunitati, si nu în ultimul 

rând, utilizarea eficienta si concentrata a tuturor resurselor locale, corelată cu atragerea și 

utilizarea rațională a fondurilor de finanțare publice și private, interne și internaționale.  

 

MISIUNE 
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Misiunea Primariei municipiului Blaj este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității 

locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, 

asigurând astfel prosperitatea locuitorilor Municipiului, prin furnizarea de servicii la un inalt 

standard de calitate in context national si international”.  

 

PRINCIPII ȘI VALORI  

Principiul unui context sustenabil  

Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, dezvoltarea 

economică şi viaţa socială apar dependente reciproc, interacţiunea lor contribuind la menţinerea şi 

la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural. Sprijinim protecţia mediului ca 

disciplină educaţională, capabilă să uşureze procesul de înţelegere, de către oameni, a conceptului 

de "mediu protejat". Scopul final este de a ajuta tinerii să-şi dezvolte consideraţia faţă de mediu şi 

dorinţa de a acţiona în mod responsabil asupra acestuia şi faţă de ceilalţi.  

Încurajăm educaţia privind protecţia mediului nu doar prin asimilarea unor cunoştinţe 

conceptuale şi abilităţi pentru monitorizarea şi măsurarea calităţii mediului, ci şi prin dezvoltarea 

valorilor, atitudinilor şi abilităţilor care vor motiva şi încuraja munca oamenilor, atât individuală 

cât şi în grup, ajutând la promovarea sustenabilităţii mediului nostru natural şi social.  

Principiul accesibilităţii 

Accesul oamenilor la mediul ambiant reprezintă cheia spre o veritabilă integrare în societate 

şi spre o egalitate de oportunităţi. Accesibilitatea este o condiţie esenţială pentru o calitate ridicată 

a vieţii, deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilităţi să poată participa la activităţile 

din cadrul societăţii. Datoria noastră este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel 

încât toţi cetăţenii să le poată folosi independent, sigur şi cu demnitate.  

Principiul comunicării  

Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de resurse şi informaţii utile pe 

care ei le deţin. Este important să sporească gradul de înţelegere a nevoilor, ideilor şi valorilor 

cetăţenilor la nivelul Municipiului, astfel încât acestea să se poată utiliza în fundamentarea unor 

decizii mai bune. Municipiul trebuie să identifice, să creeze şi să bugeteze resursele adecvate, care 

să antreneze cetăţenii şi grupurile de cetăţeni, oferindu-le posibilitatea de a deveni parte integrantă 

în procesul de luare a deciziilor cu privire la municipiu. Multe dintre succesele municipiului au 
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prins contur datorită calităţii eforturilor sale de a intensifica procesul de comunicare în societate. 

Astfel, urmăm o abordare proactivă care să dezvolte o comunicare eficientă în ambele sensuri.  

Principiul profesionalismului  

Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului reprezintă un privilegiu, o 

oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne dorim ca oamenii să aibă încredere în instituţiile publice; 

vrem ca aceştia să se mândrească cu profesiile lor. Pentru a asigura şi păstra această mândrie, ne-

am impus standarde înalte. Acest lucru înseamnă că asemenea competenţe de bază cum ar fi 

managementul financiar, managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al 

comunicaţiilor, dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de 

servicii, ar trebui dezvoltate în toate departamentele şi în toate agenţiile, la toate nivelurile. 

Credem că profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării cât şi prin utlizarea 

unor tehnici esenţiale pentru un management public eficient. Cu această cerinţă esenţială 

asigurată, răspunderea nostră creşte, probitatea financiară este garantată, iar valorile şi etica se 

dezvoltă.  

Principiul transparenţei  

Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu comunitatea, transparenţa tuturor 

procedurilor de consiliu fiind o condiţie esenţială în acest sens. Suntem foarte implicaţi în a 

realiza proiecte publice transparente şi în a păstra dreptul cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de 

a avea acces la înregistrări publice. De asemenea, îndemnăm oficialităţile publice să relateze 

conflictele de interese şi să dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de recompense 

pentru toţi cei care sunt dispuşi să ofere informaţii cu privire la aceste aspecte. Determinarea 

noastră de a avea o administraţie publică lipsită de corupţie este şi va rămâne fermă. 

 

VALORILE NOASTRE 

Respect pentru diversitatea culturală 

Diversitatea culturală reprezintă o moştenire valoroasă a lumii noastre, fiind pilonul central 

al păcii, armoniei şi al sustenabilităţii culturii societăţii. Promovarea acestei moşteniri globale prin 

intermediul proceselor privind pluralismul cultural, constituie responsabilitatea tuturor 

societăţilor.  

Respect pentru şanse egale  
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Autoritățile publice locale au scopul  de a oferi posibilitatea tuturor indivizilor de a trăi şi de 

a munci într-un mediu lipsit de discriminări, acţionând asemenea unui consilier pe probleme de 

şanse de angajare egale - dezvoltând şi sprijinind pe mai departe, înţelegerea şi implicarea 

comunităţii în aplicarea unor condiţii corecte de angajare şi în valorificarea diversităţii muncii.  

Respect pentru diversitatea etnică 

Autoritățile publice locale caută să înlăture discriminarea rasială, socio-economică şi 

barierele instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent de etnie, au oportunităţi şi 

şanse egale de a participa la viaţa comunităţii.  

Respect pentru justiţia socială 

Autoritățile publice locale cred  în ideea de justiţie socială care să ofere perspective mai 

bune pentru categoriile aflate în nevoie şi vulnerabile ale comunităţii noastre. Este esential sa se 

puna bazele menţinerii la un nivel scăzut a inegalităţii cu privire la venituri şi averi şi promovarea 

unor perspective egale de educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii  

Respect pentru demnitatea umană 

Autoritățile publice locale garanteaza dezvoltarea independentă şi la potenţial maxim a 

fiecărui individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. Cetăţenii Municipiului Blaj vor fi 

trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura, credinţele şi valorile personale.  

Respect pentru confidenţialitate  

Autoritățile publice locale trebuie să se asigure că dreptul la intimitate şi la viaţa de familie 

este respectat, că instituţiile au linii directoare clare pentru a şti în ce mod informaţiile personale 

ar trebui folosite şi stocate, şi că cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, 

dezvăluirea acestora putând fi realizată doar cu aprobarea lor.  

Respect pentru mediul înconjurător 

Autoritățile publice locale trebuie să se asigure că se respectă mediul înconjurător. 

 

ȚINTE PROPUSE PENTRU ANUL 2027: 

Pentru orizontul de timp 2021-2027, Blajul dorește să devină un centru urban dezvoltat 

economic, având în vedere că economia este factorul care susține dezvoltarea tuturor sectoarelor 

importante pentru locuitorii municipiului. De asemenea, își propune folosirea la potențial maxim a 

resurselor proprii care oferă avantaje competitive Municipiului, va conserva biodiversitatea și 

patrimoniul natural de care dispune, ca factori de dezvoltare locală. 



 
 

 
 

 

241 
 

Ținte propuse: 

1. Blaj – un municipiu cu o infrastructură modernă, accesibil și competitiv 

La orizontul anului 2027, municipiul Blaj va beneficia de drumuri de acces și străzi urbane 

modernizate, centură ocolitoare a Municipiului pentru tranzit, de noi trasee pentru biciclete și 

pietoni, cu locuri de parcare amenajate, spații verzi și urbane moderne și sigure. Municipiul Blaj 

va fi un loc în care reţeaua de drumuri va fi una modernizată, cetățenii vor beneficia de alimentare 

cu apă şi canalizare, precum şi iluminat public modern, fiind asigurată racordarea la energie 

termică în toate zonele Municipiului și a localității aparținătoare, din diferite surse, inclusiv din 

energii regenerabile, ca bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 

2. Blaj – destinație turistică atractivă 

La nivelul anului 2027, municipiul Blaj va avea o ofertă turistică diversificată, bazată pe o 

infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde monumente istorice și culturale 

reabilitate, zone de agrement, unități de cazare și alimentație diversificate, centre de închiriere 

biciclete și echipament sportiv, etc. Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va 

fi unul diversificat, care împreună cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv. 

Municipiul va putea oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele români, dar şi străini, 

interesaţi de turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică 

resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervaţiile şi resursele 

naturale), servicii dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi 

agenţi economici.   

3. Blaj – un municipiu cu o comunitate de afaceri dinamică și implicată 

Municipiul Blaj va avea o economie dinamică si competitivă, bazată pe dezvoltarea 

afacerilor antreprenorilor locali. Comunitatea economică va avea o pondere mare în producţie şi 

servicii (producatori locali), prin resurse umane a căror pregătire şi specializare este valorificată şi 

corespunde ofertei de pe piaţă muncii locale, într-un mediu de afaceri flexibil, reprezentativ şi 

bine structurat, cu reglementări legislative care stimulează dezvoltarea, în beneficiul ambelor 

sectoare public şi privat, contribuind în cadrul parteneriatelor public – privat la dezvoltarea locală, 

iar în cadrul structurilor asociative profesionale şi sectoriale, la o foarte bună reprezentare a 

intereselor specifice domeniilor în care activează. Producatorii locali traditionali si nu numai vor 

putea sa-si promoveze si comercializeze produsele, beneficiind de o piata modernizata si de 

crearea unui centru cu facilitati de colectare, depozitare, ambalare, procesare primara si marketing 
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a legumelor si fructelor. Se va sustine o infrastructura turistica moderna care sa valorifice 

resursele locale. 

4. Blaj – un municipiu cu o administrație locală responsabilă și orientată către nevoile 

cetățenilor 

Municipiul Blaj va oferi cetățenilor săi la orizontul anului 2027 servicii semnificativ 

îmbunătățite, cu un personal corespunzator calificat și responsabil și condiții de lucru îmbunătățite 

semnificativ. Dezvoltarea Municipiului se va face într-o maniera de abordare strategică, pe baza 

unei planificări, cu ținte și priorități precise și concrete. Planificarea dezvoltării locale, aşa ca 

pretutindeni în lumea civilizată, este un proces transparent, care va implica asumarea sa de 

întreaga comunitate. 

5. Blaj – un municipiu cu o comunitate urbană activă și cu un nivel ridicat al calității 

vieții 

La nivelul anului 2027 în municipiul Blaj dezechilibrele teritoriale vor fi atenuate printr-o 

reţea eficientă de servicii sociale, educaţie şi formare profesională, care răspunde nevoilor pieţei 

în continuă dezvoltare, asigurându-se oportunităţi egale de participare pentru toata comunitatea, 

locuitorii vor beneficia de un stil de viaţă sănătos, atât ei cât şi vizitatorii având acces la servicii 

medicale preventive, curative şi de recuperare de calitate şi la o viaţă culturală bogată şi 

captivantă, care promovează patrimoniul cultural existent, tradiţia şi creativitatea.  
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CAPITOLUL XX. DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE 

 

Analiza factorilor interni și externi care influențează dezvoltarea locală, au permis 

elaborarea direcțiilor strategice de intervenție pentru dezvoltarea municipiului Blaj:  

 Direcția 1 – Dezvoltare urbană durabilă integrată  

 Direcția 2 – Dezvoltarea infrastructurii locale  

 Direcția 3 – Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale 

 Direcția 4 – Îmbunătățirea infrastructurii energetice  

 Direcția 5 – Dezvoltare durabilă a turismului local 

 Direcția 6 – Îmbunatatirea conditiilor de mediu la nivel local si regional 

 Direcția 7 – Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale și a 

reducerii gradului de sărăcie  

 Direcția 8 – Asigurarea unei bune guvernanțe la nivel local. 

 

 Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective şi măsuri necesare pentru 

atingerea acestora.  

 

Direcția 1 - Dezvoltare urbană durabilă integrată 

Obiectiv operațional 1.1 – Creșterea gradului de mobilitate în interiorul municipiului 

Măsuri:  

a. reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi, inclusiv pasaje, parcări, alei pietonale, piste de 

biciclete, spații pentru persoane cu dizabilități 

Proiecte: 

- reabilitarea, modernizarea, străzilor din Blaj și localitățile componente Deleni-Obârșie, 

Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza si satele Mănărade și Spătac 

- amenajarea zonelor pietonale și a acceselor pietonale, inclusiv amenajări pentru persoane cu 

dizabilități 

- iluminat public inteligent 

- colectare deșeuri menajere inteligente 

- redirecţionare trafic 

- transport inteligent 
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- consolidări, terasamente, refacere și reabilitare drumuri de acces afectate de alte lucrări sau de 

calamități naturale 

- amenajarea unor piste de biciclete  

- realizarae centurii ocolitoare a Municipiului pentru traficul de transzit 

b. marcarea și dotarea străzilor, amenajarea și sistematizarea intersecțiilor 

Proiecte: 

- semnalizarea adecvată a intersecțiilor și trecerilor de pietoni 

- dotarea strazilor cu mijloace de semnalizare 

- introducerea panourilor informative privind date de utilizare generală 

c. crearea și modernizarea spațiilor de parcare 

Proiecte: 

- amenajarea de parcări în locurile în care acestea lipsesc și sunt necesare; 

- reabilitarea/modernizarea parcărilor existente, inclusiv lărgirea acestora, după caz. 

d. îmbunătățirea aspectului stradal și pietonal al municipiului 

- migrarea (îngroparea) tuturor cablurilor aeriene în subteran 

- iluminat ornamental pentru zonele pietonale. 

 

Obiectivul operațional 1.2 –  Dezvoltarea de sisteme de transport urban durabile  

Măsuri: 

a. investiții în realizarea de rețele de transport integrate, interoperabile 

Proiecte: 

- înființarea sistemului de transport public în comun 

- organizarea sistemului de transport în vederea asigurării conexiunii cu localitățile vecine 

- crearea de operatori locali pentru eficiența transportului local 

- îmbunătățirea conexiunilor de transport în interiorul municipiului, inclusiv asigurarea unui 

serviciu de transport din/către fiecare cartier al municipiului 

b. Crearea/amenajarea stațiilor de transport public în comun  

Proiecte: 

- crearea/modernizarea stațiilor de transport public din municipiu si localitatile apartinatoare 

- asigurarea accesibilității în stațiile și mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu 

dizabilități 
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- introducerea de automate pentru eliberarea electronică a biletelor de călătorie 

- furnizarea de informații în stațiile și mijloacele de transport în comun privind alternativele și 

legăturile cu alte linii de transport 

- amenajarea de parcări în punctele terminus ale liniilor de transport în comun pentru a încuraja 

continuarea călătoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport în comun. 

c. modernizarea și dotarea conform standardelor în materie a gărilor existente în municipiu 

Proiecte: 

- modernizarea gărilor, inclusiv a utilităților aferente, dotarea acestora cu sisteme informatice, 

automate de eliberare a legitimațiilor de călătorie, elemente de semnalizare mijloace de 

transport în comun și de acces către obiectivele turistice 

d. dezvoltarea  de sisteme inteligente de monitorizare a traficului 

Proiecte: 

- achizitionarea, montarea camerelor de monitorizare a traficului urban. 

e. dezvoltarea de soluții alternative pentru transportul public, prietenoase mediului; 

Proiecte: 

- achiziționarea de mijloace de transport in comun ecologice 

- realizarea și dotarea unor stații de închiriere de biciclete 

- realizarea și/sau extinderea pistelor pentru bicicliști, inclusiv spații de parcare publice pentru 

biciclete. 

f. derularea de campanii de informare și promovare privind mobilitatea urbană 

Proiecte: 

- derularea de campanii de informare privind importanța utilizării mijloacelor de transport 

ecologice. 

 

Obiectivul operațional 1.3 –  Stimularea atractivității și economiei locale prin creșterea 

accesului la infrastructura TIC de calitate  

Măsuri: 

a. extinderea infrastructurii de broadband 

Proiecte: 

- crearea/extinderea rețelei de internet tip broadband, în special în localitățile componente 

Blajului și zonele izolate. 
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b. dezvoltarea TIC prin crearea și dezvoltarea de produse și servicii tip e-“servicii”; 

Proiecte: 

- dezvoltarea de soluții TIC pentru servicii de sănătate on-line (e-sanatate) care să permită 

furnizarea de/accesul la informații în domeniul medical, atât a locuitorilor municipiului (cu 

privire la medicii din localitate, programul acestora, tipul consultațiilor efectuate), cât și a 

medicilor; 

- dezvoltarea de soluții TIC pentru servicii de educație on-line (e-educatie) care sa permită atât 

promovarea ofertei de formare, derularea efectivă a programelor de formare profesională, 

oferirea de informații publicului în domeniul educațional, cât și de a facilita interacțiunea 

între furnizorii de instruire și persoanele interesate; 

- dezvoltare de soluții TIC pentru serviciile administrației publice locale (e-administratie), 

serviciile deconcentrate (e-deconcentrate), cu rol de a oferi informații de interes public, 

platforme pentru plata taxelor și impozitelor locale, de a facilita interacțiunea între 

administrația publică locală / serviciile deconcentrate și cetățeni; 

- Crearea de pagini de internet, blog-uri pentru a facilita interacțiunea, pe teme de interes 

public. 

 

Obiectivul operațional 1.4 –  Stimularea atractivității prin utilizarea resurselor 

culturale ale municipiului 

Măsuri: 

a. Imbunatatirea managementului in domeniul cultural 

Proiecte: 

- Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea si dotarea (inclusiv cu echipamente IT) spatiilor 

culturale si a obiectivelor de interes cultural. 

 

Direcția 2 – Dezvoltarea infrastructurii locale 

Prioritatea 2.1 – Asigurarea accesului la infrastructură și servicii de educație de calitate 

pentru toți locuitorii 

Obiectivul operațional 2.1.1 – Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea 

infrastructurii educaționale și creșterea actului educațional 

Măsuri: 
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a. reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea cu echipamente specifice a unităților de 

învățământ 

Proiecte: 

- reabilitarea/modernizarea/extinderea unităților de învățământ, inclusiv dotarea acestora cu 

mobilier, elemente de birotică, calculatoare; 

- continuarea dotărilor cu mobilier, echipamente IT și multimedia a unităților școlare; 

- dotarea laboratoarelor și atelierelor din unitățile de învățământ cu echipamente de specialitate; 

- reabilitarea termică a unităților de învățământ; 

- dezvoltarea de soluții TIC pentru servicii de educație online (e-educatie) care să permită atât 

promovarea ofertei de formare, derularea efectivă a programelor de formare profesională, 

oferirea de informații publicului în domeniul educațional, cât și de a facilita interacțiunea 

între furnizorii de instruire și persoanele interesate; 

- sisteme informatice de educaţie e-learning în şcolile din municipiu si localitatea apartinatoare; 

b. constructia, modernizarea grădinițelor și a sălilor de sport; 

Proiecte: 

- modernizarea gradinițelor, inclusiv dotarea acestora; 

- constructia de noi gradinițe si dotarea acestora și asigurarea personalului didactic necesar; 

- construirea, modernizarea sălilor de sport aparținătoare unităților de învățământ, inclusiv 

dotarea acestora; 

c. îmbunătățirea condițiilor de transport școlar, inclusiv achiziționarea de mijloace de 

transport; 

Proiecte: 

- achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor, in special pentru elevii ce 

domiciliaza in localitatile limitrofe Blajului, zone izolate; 

- achizitionarea de mijloace de transport ecologice pentru transportul elevilor; 

 

Obiectivul operațional 2.1.2 – Îmbunătățirea accesului si participarii la educatie si 

instruire de calitate 

Măsuri: 

a. reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din zonele rurale si 

comunitatile defavorizate; 
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Proiecte: 

- elaborarea si implementarea la nivel local a unui sistem de monitorizare a fenomenului de 

parasire timpurie a scolii, cat si de strategii locale de prevenire/combatere a acestui fenomen; 

- elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in procesul educational 

a tinerilor care doresc sa isi continue studiile; 

- promovarea importanţei şcolarizării în rândul populaţiei care prezintă risc de abandon şcolar; 

b. imbunatatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei educationale la 

cerintele de pe piata muncii; 

Proiecte: 

- derularea de programe scolare tip “scoala dupa scoala” accesibile tuturor copiilor; 

- organizarea si derularea de cursuri de formare pentru cadrele didactice; 

- eleborarea de studii privind nevoile de competente si calificari cerute pe piata fortei de 

munca; 

- crearea si dezvoltarea parteneriatelor  intre agentii economici si unitatile scolare; 

- actualizarea planului local de actiune pentru invatamant si a planurilor de scolarizare, in 

conformitate cu rezultatele studiilor realizate; 

c. dezvoltarea si derularea de programe de constientizare si responsabilizare pentru toate 

partile implicate in procesul educational;   

Proiecte: 

- realizarea unor campanii de informare/educare a parintilor in vederea cresterii gradului de 

implicare in actul educational; 

- realizarea unor campanii de constientizare privind beneficiile scolarizarii; 

- dezvoltarea de instrumente care sa permita schimbul de experienta si prezentarea de exemple 

privind importanta scolarizarii; 

- dezvoltarea de actiuni de incurajare a participarii active la derularea procesului educational; 

 

Obiectivul operațional 2.1.3 – Acțiuni pentru sprijinirea și stimularea integrarii pe 

piața muncii a tinerilor si adultilor fara un loc de munca 

Măsuri: 

a. investiții pentru cresterea accesului la formare profesionala continua, atât în rândul tinerilor, 

cât și a adultilor fara un loc de munca; 
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Proiecte: 

- Investiții pentru sprijinirea participarii tinerilor la programe de formare care vizeaza 

dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute pe piata muncii; 

- Investiții pentru sprijinirea participarii tinerilor la programe de formare care vizeaza 

dobandirea competentelor antreprenoriale; 

- Reabilitarea si reorganizarea scolilor profesionale si tehnologice care sa pregateasca tinerii (si 

nu numai) in meserii cerute cerute pe piata muncii; 

- Sprijinirea inițiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii anteprenoriale a tinerilor si a 

persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate; 

- Dezvoltarea, împreuna cu unitățile școlare, de programe integrate pentru orientarea tinerilor, 

care sa asigure o tranzitie mai usoara a tinerilor catre piata muncii – furnizare de informatii, 

orientare profesională; 

- Înființare de start-up-uri de catre tinerii care au urmat in prealabil un program de formare 

profesionala pentru dezvoltarea anteprenoriatului; 

b. acțiuni de consultare a reprezentanților mediului de afaceri in vederea corelarii ofertei de 

formare cu cerintele specifice pe piata muncii 

Proiecte: 

- Accesarea și derularea de scheme grant dedicata programelor de practică pentru tineri in 

cadrul firmelor si ONG-urilor, în vederea dobndirii de competențe și experiență pentru 

inserția pe piața muncii; 

- Dezvoltarea unor programe de practică în cadrul firmelor si ONG-urilor, în vederea 

dobândirii de competențe si experiență pentru inserția pe piața muncii; 

 

Prioritatea 2.2 - Asigurarea accesului la infrastructură și servicii de sănătate de calitate 

pentru toți locuitorii 

Obiectivul operațional 2.2.1  - Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate 

Măsuri: 

a. crearea/reablitarea/modernizarea/extinderea și diversificarea infrastructurii de sănătate; 

Proiecte:  
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- Reabilitarea Spitalului municipal Blaj (proiect aflat în curs de implementare - ambulatoriu), 

înființarea de noi specializări în ambulatoriul de specialitate al spitalului, atragerea de 

specialisti cadre medicale, cresterea numarului de paturi din spital; 

- Dotarea spitalului municipal cu aparatură medicală; 

- Modernizarea și dotarea cu aparatură de specialitate (proiect aflat in curs de implementare - 

ambulatoriu), mobilier medical, echipamente informatice a unitatilor medicale existente; 

- Înființarea unui serviciu de ambulanță și dotarea cu aparatură de specialitate, echipamente 

informatice și care asigură buna funcționare a acestuia; 

- Sprijin pentru crearea, extinderea și diversificarea serviciilor preventive de sanatate, a 

serviciilor medicale destinate prevenirii și controlului bolilor cu impact major asupra stării de 

sănătate a populației; 

- Sprijin pentru îmbunătățirea / modernizarea cabinetelor de medicină de familie, în vederea 

creșterii calității actului medical și îngrijirii medicale; 

b. acțiuni de educare și promovare în domeniul sănătății; 

Proiecte:                                                                                                                                                      

- Derularea de programe în parteneriat cu medicii de familie și/sau alte instituții / autorități 

locale în randul populației, pentru creșterea nivelului de educație în vederea menținerii și 

îngrijirii sănătatii, cât și a adoptării unor comportamente sanatoase in scopul prevenirii 

îmbolnavirilor; 

- Sprijinirea creșterii rolului medicului de familie ca și consilier de sănătate pentru locuitorii 

Municipiului. 

 

Prioritatea 2.3 - Asigurarea accesului la infrastructură și servicii sociale de calitate  și 

combaterea sărăciei 

Obiectivul operațional 2.3.1  - Creșterea accesului la servicii sociale de calitate 

Măsuri: 

a. crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu 

echipamente; 

Proiecte: 

- Înființarea și dotarea unor centre multifuncţionale pentru persoanele vârstnice; 

- Înființarea și dotarea de centre de ingrijire și asistență socială pentru persoanele cu handicap; 
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- Modernizarea și dotarea centrelor existente pentru persoane vârstinice sau în dificultate; 

- Înființarea si dotarea unui centru pentru pacienti cu boli psihice; 

- Crearea de servicii specializate pentru îngrijirea la domiciliu; 

- Transformarea unitatilor medicale inchise in centre de servicii multifunctionale; 

- Construirea de locuințe sociale pentru familii defavorizate; 

- Construirea de locuințe sociale pentru tineri; 

- Renovarea/transformarea/modernizarea clădirilor abandonate în centre comunitare. 

b. derularea de programe de promovare destinate accesului la servicii  sociale de calitate și 

combaterii sărăciei 

Proiecte: 

- Realizarea de activități care au în vedere intensificarea intervențiilor sociale pentru prevenirea 

și combaterea fenomenului “copiii străzii”; 

- Dezvoltarea parteneriatelor publice-private care să furnizeze servicii sociale de interes 

general; 

c. modernizarea managementului public în administrarea politicilor publice de asistență 

socială 

Proiecte: 

- Creşterea calităţii şi numărului serviciilor sociale oferite de Direcţia de Asistenţă Socială a 

Municipiului; 

- Accesarea și derularea de scheme de grant ce vizeaza crearea sau dezvoltarea serviciilor 

sociale; 

- Specializarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor sociale. 

 

Direcția 3 – Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale 

Obiectiv operațional 3.1 – Crearea unui mediu de afaceri atractiv, dinamic și 

competitiv 

Măsuri: 

a. sprijinirea inovarii si competitivitatii mediului economic, stimularea mediului anteprenorial; 

Proiecte: 

- Înființarea unei platforme industriale (parc industrial); 
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- Crearea și/sau extinderea diferitelor tipuri de structuri de sprijinire a afacerilor (construirea, 

modernizarea, extinderea de clădiri şi anexe aferente, exclusiv pentru activităţi de producţie şi 

servicii pentru firme, construirea/extinderea infrastructurii rutiere în interiorul structurii şi a 

drumurilor de acces, crearea, modernizarea, extinderea utilităţilor de bază din interioirul 

structurii de afaceri); 

- Încurajarea firmelor care folosesc resursele umane și materiale existente la nivel local; 

- Susținerea dezvoltarii IMM-urilor; 

- Revitalizarea și reconversia zonelor industriale; 

- Sprijin pentru dezvoltarea structurilor de afaceri existente; 

- Sprijin pentru crearea de clustere în domenii ce pot conduce la creșterea competitivității 

locale și regionale; 

b. sprijin pentru domenii competitive și sisteme productive integrate, inclusiv pentru dezvoltarea 

de produse, servicii și procese tehnologice noi, cu valoare adaugată crescută “verzi”; 

Proiecte: 

- Sprijin pentru agenții economici care dezvoltă produse favorabile mediului; 

c. îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri de calitate, inclusiv sprijinirea 

firmelor tinere și antreprenorilor tineri; 

Proiecte: 

- Sprijinirea la nivel local a firmelor tinere în primii ani de activitate, pentru ca acestea să aibă 

premisele de a reuși; 

- Crearea de strat-up-uri de către tinerii antreprenori, persoane ce domiciliză în mediul rural 

(satele aparținatoare Blajului), persoane dezavantajate; 

- Sprijinirea dezvoltării capacității anteprenoriale a tinerilor; 

- Reamenajarea terenurilor, clădirilor, siturilor industriale dezafectate/abandonate (inclusiv 

activități de demolare) și pregătirea acestora pentru noi activități economice; 

d. încurajarea și dezvoltarea agroturismului; 

Proiecte: 

- Creșterea accesibilității zonelor rurale (Deleni-Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza 

si satele Mănărade și Spătac); 

- Creșterea gradului de acoperire cu utilitati de baza in localitățile componente Deleni-Obârșie, 

Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza si satele Mănărade și Spătac; 
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- Încurajarea activităților mestesugaresti/artizanale, inclusiv de comercializare; 

e. acțiuni pentru promovarea producatorilor locali, atat la nivelul Municipiului, cât și la nivelul 

microregiunii, județului sau regiunii; 

Proiecte: 

- Campanii de promovare a agenților economici, a identității firmelor și produselor /pachetelor 

de servicii ale acestora; 

- Sprijin pentru internaționalizare, participare la târguri, evenimente de profil, interne și 

internaționale. 

 

Obiectiv operațional 3.2 – Sprijinirea competitivității produselor locale 

Măsuri: 

a. sprijinirea activităților cu profil agricol; 

Proiecte: 

- Crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii; 

- Susținerea înfiintarii de grupuri de producători, asociații, cooperative; 

- Promovarea agriculturii ecologice și instruirea producătorilor agricoli cu privirea la cerințele 

tehnologice specifice agriculturii ecologice; 

- Modernizarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole; 

- Dezvoltarea activităților neagricole; 

- Specializarea și eficientizarea agriculturii; 

- Susținerea/promovarea asocierii în domeniul agricol; 

- Încurajarea activităților economice alternative, care să permită crearea de noi locuri de muncă 

(cultivarea și procesarea produselor agricole ecologice – ciuperci, fructe de padure, plante 

medicinale, produse apicole; colectarea și procesarea produselor agricole, prelucrarea 

lemnului); 

- Realizarea/extinderea/reabilitarae/modernizarea piețelor publice, comerciale, târguri, oboare, 

etc. (realizare căi de acces, platforme, parcări, alei pietonale și auto, imprejmuiri, grupuri 

sanitare, racorduri la retelele de utilitati, platforme depozitare gunoi); 

- Înființarea de centre locale pentru colectarea produselor agricole (în vedrea exportului, 

vânzarii, etc); 
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- Sprijin pentru demararea sau dezvoltarea unei afaceri ce vizează procesarea produselor 

agricole sau de origine animală; 

b. creșterea accesibilității zonelor rurale; 

Proiecte: 

- îmbunătățirea infrastructurii de bază din localitățile componente Deleni-Obârșie, Flitești, 

Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza si satele Mănărade și Spătac; 

c. dezvoltarea de servicii de promovare a  producătorilor locali; 

Proiecte: 

- Organizarea de evenimente de promovare a producatorilor locali: expozitii, targuri, congrese, 

forumuri; 

- Stimularea participării producătorilor locali la evenimente de promovare, atât interne, cât și 

externe. 

 

Direcția 4 – Îmbunătățirea infrastructurii energetice 

Obiectiv operațional 4.1 –  Creșterea eficienței energetice  

Măsuri: 

a. modernizarea, extinderea sistemului de iluminat public și a rețelei de gaze naturale, inclusiv 

introducerea soluțiilor pentru crearea, valorificarea energiilor regenerabile în sectorul 

rezidențial și public; 

Proiecte: 

- Reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemului de iluminat public; 

- Introducerea unui sistem de iluminat cu eficiență enegetică ridicată și durată mare de viață. 

- Utilizarea surselor regenerabile de enegie pentru iluminatul public (ex. baterii fotovoltaice). 

b. reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor publice, locuințelor și firmelor; 

Proiecte: 

- Reabilitarea energetică a cladirilor publice 

- Reabilitare energetică clădiri rezidențiale - blocuri de locuințe 

- Reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor, locuințelor și firmelor 

- Reabilitarea, modernizarea sistemelor de incălzire ale clădirilor publice și a blocurilor de 

locuințe 

- Reabilitarea și modenizarea/extinderea rețelei de distribuție a energiei termice. 
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Obiectiv operațional 4.2 –  Creșterea gradului de utilizare a resurselor regenerabile 

Măsuri: 

a. crearea, dezvoltarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă; 

Proiecte; 

- sisteme de încalzire cu energie regenerabilă, inclusiv cogenerare; 

b. reabilitare termică și creșterea gradului de independență energetică prin utilizarea surselor 

de energie regenerabilă; 

Proiecte; 

- reabilitarea și modernizarea termică a clădirilor, precum și a sistemelor de alimentare cu caldura 

pentru încalzirea si prepararea apei calde menajere, prin folosirea solutiilor de cogenerare sau a 

altor elemente inovative. 

 

Direcția 5 – Dezvoltare durabilă a turismului local 

Obiectiv operațional 5.1 –  Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent 

Măsuri: 

a. îmbunătățirea imaginii municipiului Blaj  

Proiecte: 

- Modernizarea arhitecturală şi peisagistică  a Municipiului; 

- Crearea și promovarea “brand”-ului local; 

- Renovarea/transformarea/modernizarea clădirilor abandonate de pe raza municipiului; 

b. dezvoltarea infrastructurii de turism și de agrement, promovarea potentialului turistic; 

Proiecte: 

- Crearea / reabilitarea / modernizarea drumurilor de acces către zonele de interes turistic; 

- Reabilitarea/renovarea obiectivelor turistice ce aparțin patrimoniului cultural, istoric, 

ecumenic; 

- Creare/reabilitarea/modernizarea/extinderea spațiilor de cazare, inclusiv a infrastructurii de 

agrement conexe; 

- Dezvoltarea și extinderea sistemului existent de semnalizare a atractiilor turistice: panouri, 

hărți turistice pe drumurile locale, județene, naționale, gări, autogări; 
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- Dezvoltarea și diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesară petrecerii timpului 

liber; 

- Amenajarea pistelor de biciclete între municipiul Blaj și localitățile componente Deleni-

Obârșie, Flitești, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza și satele Mănărade și Spătac precum și pe 

traseele turistice din zonă; 

- Crearea, amenajarea, modernizarea zonelor de agrement. 

c. dezvoltare economică locală prin valorificarea specificului turistic local (istoric, cultural, 

ecumenic, gastronomic, vanatoare, pescuit, etc.); 

Proiecte: 

- Investiții în dezvoltarea turismului rural (turism montan, ecvestru, etc. ) și agroturismului; 

- Sprijin pentru organizarea și derularea de târguri, expoziții, manifestări culturale, festivaluri 

- Sprijin pentru derularea de campanii de promovare integrată a produsului turistic local la 

targuri de profil, interne și internaționale; 

- Derularea de campanii de reconstrucție și promovare a tradițiilor locale (festivaluri, târguri, 

expoziții interne și internaționale); 

d. valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potențial turistic; 

Proiecte: 

- Reabilitarea/renovarea monumentelor istorice, a clădirilor și monumentelor de patrimoniu, 

conservarea patrimoniului cultural al municipiului; 

- Derularea de activități culturale de reconstrucție și afirmare a tradițiilor deosebite din zonă; 

e. realizarea de parteneriate și activități la nivelul microregional și nu numai în vederea 

promovării și îmbunătățirii potențialului turistic  

Proiecte: 

- Dezvoltarea de rețele de comunicare între centrele de informare si promovare turistică din 

zonă și cele nationale/internationale, integrarea standardizată a acestora prin interconectare; 

- Sprijin în organizarea și derularea de târguri, expoziții, manifestări culturale, festivaluri la 

nivelul microregiunii. 

 

Direcția 6 – Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel local și regional 

Obiectiv operațional 6.1 –  Protejarea mediului, biodiversitatii și peisajului prin 

realizarea de investiții specifice aquis-ului comunitar si valorificarea siturilor naturale 
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Măsuri: 

a. investiții în crearea/reabilitarea/ modernizarea/extinderea retelelor de apa potabila si 

canalizare la nivel local; 

Proiecte: 

- Modernizarea/extinderea rețelei de apă și canalizare în zonele periferice 

- Extinderea, retehnologizarea, reabilitarea si modernizarea instalațiilor de epurare a apelor 

uzate menajere si/sau industriale; 

b. investiții în sisteme de managent integrat al deseurilor; 

Proiecte: 

- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor; 

- Achiziționarea de echipamente pentru realizarea colectarii selective a deseurilor, construcția de 

stații de sortare, de tratare, constructia de depozite ecologice; 

- Realizare/modernizare/extindere platforme de gunoi; 

- Achiziţii de mijloace de transport ecologice; 

- Construirea facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare; 

- Investiții pentru curatenia Municipiului; 

- Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a deșeurilor. 

c. investiții în sisteme de managent al riscurilor si a cresterii capacitatii de interventie in 

situații de urgență; 

Proiecte: 

- Reabilitarea, amenajarea resurselor naturale de apă, cursurilor de apă; 

- Lucrări de stabilizare și protecție a terenurilor împotriva alunecărilor și de combatere a 

eroziunii solului; 

- Amenajarea / consolidarea malurilor cursurilor de apă și a zonelor adiacente acestora; 

- Execuția de sisteme colectoare și dirijare a apelor pluviale; 

- Investiții ce vizează implementarea sistemelor de monitorizare a calității factorilor de mediu 

(apă, aer, sol), precum și a poluării fonice; 

- Investiții ce urmăresc stoparea poluării, respectiv depoluarea râurilor și lacurilor, inclusiv 

acțiuni de repopulare a acestora; 

- Investiții pentru stabilizarea versanților din apropierea căilor de acces;  
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- Realizarea lucrărilor de prevenire, respectiv de combatere a fenomenelor de pantă 

(reîmpăduriri, reablitări cursuri de apă afectate de calamități, amenajări torenți, lucrări de 

stabilizare și protecție a terenurilor împotriva alunecarilor, alte lucrari de combatere a 

eroziunii solului); 

- Modernizarea sistemului de deszapezire, prin achizitia de mijloace tehnice necesare pentru 

intervenții; 

d. derularea de programe de impadurire, de creare a unor perdele forestiere si spatii verzi; 

Proiecte: 

- Conservarea mediului înconjurator asociată cu conservarea terenurilor, pădurilor și peisajului; 

- Dezvoltarea și valorificarea domeniului silvic; 

- Creșterea suprafețelor împădurite; 

- Derularea de programe de creare de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole; 

e. prezervarea biodiversității 

Proiecte: 

- Organizarea și derularea de campanii de constientizare publică în ceea ce privește protecția 

mediului; 

- Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător; 

- Promovarea unui comportament responsabil față de mediu; 

f. investiții în derularea de programe de constientizare și resposabilizare a locuitorilor și 

agenților economici privind protectia mediului; 

- Informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la importanța unui management al 

deșeurilor eficient implementat prin S.M.I.D. - Sistemul de Management Integrat al 

Deșeurilor. 

- Organizarea și derularea de campanii de constientizare publică în ceea ce privește protecția 

mediului. 

 

Obiectiv operațional 6.2 –  Îmbunătățirea calității mediului 

Măsuri: 

a. Acțiuni în vederea extinderii și modernizării infrastructurii de agrement și sportive 

Proiecte: 

- amenajarea, extinderea și modernizarea zonelor verzi (parcuri, scuaruri, etc); 
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- amenajarea, extinderea și modernizarea zonelor de agrement (spații de promenadă); 

- amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii sportive (terenuri de sport, săli 

polivalente și de sport); 

- amenajarea, extinderea și modernizarea spațiilor verzi si a parcurilor pentru copii; 

- amenajarea, extinderea și modernizarea unor spații de joacă pentru copii în fiecare cartier al 

municipiului, inclusiv dotarea acestora; 

- amenajarea cursurilor de apă si crearea unor spații de agrement. 

  

Obiectiv operațional 6.3 –  Reabilitarea /tratarea siturilor/solurilor contaminate și/sau 

poluate  și a celor brownfield 

Măsuri: 

a. decontaminarea/curatarea/tratarea suprafetelor industriale poluate si a celor brownfield; 

Proiecte: 

- Investiții pentru identificarea riscurilor asociate siturilor potential contaminate sau 

contaminate; 

- Investiții în crearea și implementarea unor planuri de acțiune privind decontaminarea siturilor 

potențial contaminate sau contaminate; 

b. investiții pentru pregatirea siturilor decontaminate pentru noi activitati economice și/sau 

sociale; 

Proiecte:                                                                                                                                           

- modernizarea/ extinderea cladirilor și anexelor aferente, care vor fi utilizate de operatorii 

economici, pentru activități de producție și/sau servicii; 

- modernizarea/extinderea  infrastructurii rutiere/ feroviare  din interiorul structurii de afaceri și 

a drumurilor de acces; 

- dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ 

extinse. 

 

Direcția 7 – Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale și a 

reducerii gradului de sărăcie  

Obiectiv operațional 7.1 –  Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor 

rurale și urbane aflate în declin 
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Măsuri: 

a. extinderea, diversificarea și imbunatățirea accesului grupurilor vulnerabile și a 

comunităților izolate la condiții bune de locuire; 

Proiecte: 

- construcția de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate (inclusiv comunitatea romă), 

care locuiesc în conditii improprii; 

- transformarea (după caz) a clădirilor publice neutilizate în centre de servicii multifuncționale; 

b. investiții în infrastructura de sănătate, educație și ocupare, servicii sociale; 

Proiecte: 

- derularea de programe orientate către asigurarea accesului gratuit și universal al 

copiilor/tinerilor aparținând comunităților defavorizate la educație; 

- derularea de programe pentru promovarea educației incluzive prin eliminarea segregării și 

combaterea discriminării (școala după școală, sau a doua șansă); 

- reducerea ratei de părasire timpurie a școlii, în special în cazul populației rome; 

- organizarea și derularea de cursuri de formare pentru mediatorii școlari, sanitari, cadre 

didactice din domeniul educației incluzive, educației interculturale care susține principiile 

non-discriminării; 

- sprijinirea facilității accesului persoanelor dezavantajate la serivicii de informare, consiliere, 

formare profesională și mediere pe piața muncii; 

- acțiuni preventive și active de integrare pe piața muncii pentru grupuri vulnerabile; 

- creșterea accesului la formare profesională continuă; 

- crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale pentru învățământul 

special; 

- crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv 

dotarea acestora; 

- crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de sănătate adaptată la nevoile 

populației defavorizate; 

- crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea centrelor comunitare care acordă servicii 

sociale integrate (educație, sănătate, ocupare, dezvoltare comunitară);                                                                                                                                                    

- înființarea de centre de îngrijire și asistență socială pentru persoanele cu handicap, vârstnici, 

persoane abuzate în familie; 
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- identificarea de oportunități pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități; 

c. stimularea ocupării prin intermediul activităților economice sociale; 

Proiecte: 

- sprijinirea inițiativelor locale pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale a persoanelor ce 

aparțin grupurilor dezavantajate; 

d. activități de dezvoltare comunitară integrată (informare/consiliere/mediere, etc), în 

vederea creșterii gradului de coeziune și consens la nivelul comunității; 

Proiecte: 

- organizare de campanii pentru combaterea discriminării. 

 

Direcția 8 – Asigurarea unei bune guvernanțe la nivel local 

Obiectiv operațional 8.1 –  Îmbunătățirea coeziunii dintre administrația publică locală 

și cetățeni și creșterea transparenței 

Măsuri: 

a. dezvoltarea capacității de planificare strategică; 

Proiecte: 

- Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice, respectiv: 

managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar, planificare strategica; 

- Cresterea capacitatii administratiei publice locale în dezvoltarea și implementarea de proiecte; 

- Consolidarea capacității administrative a autorităților locale în vederea accesării fondurilor 

comunitare (realizarea de planuri, strategii și proiecte, implementarea și monitorizarea 

acestora); 

- Elaborarea/revizuirea strategiilor de dezvoltare, planurilor urbanistice și de amenajare a 

teritoriului; 

b. formarea personalului din administrația publică 

Proiecte: 

- Training și formare profesională continuă; 

- Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru angajații primăriei, în special cele ce 

vizează instruirea la locul de muncă și cele tip online (e-educație); 

c. stimularea schimburilor de experiență și a cooperării teritoriale; 

Proiecte: 
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- Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România sau Uniunea 

Europeană. Creşterea performanţelor administraţiei publice locale şi a interacţiunii acesteia cu 

cetăţeanul prin implementarea unor soluţii de e-guvernare la nivelul municipiului; 

- Participarea în programele ce vizează transferul de expertiză din partea altor instituții de 

profil din Uniunea Europenă; 

d. implementarea sistemelor informatice tip e-administrație; 

Proiecte; 

- Realizarea de puncte pentru accesul publicului la informare (PAPI – Punct de Acces Public la 

Informație); 

e. implementarea sistemelor de management 

Proiecte 

- Investiții în implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și 

implementarea și certificarea sistemelor de management integrate Calitate-Mediu; 

- Eficientizarea activității administrației publice locale; 
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PARTEA IV PLANUL OPERAȚIONAL 

CAPITOLUL XXI. PLAN DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI BLAJ PENTRU PERIOADA 2021-2027 

Proiecte prioritare 

Nr. 

crt. 

Proiect Propus Sursa de finantare Prioritate de investitii Tipuri de actiuni 

1 Realizare drum județean / 

comunal  Blaj  - Ocnișoara 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

2 Construirea unui pod rutier peste 

calea ferată  

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

3 Construirea a două poduri peste 

râurile Târnava Mare și Târnava 

Mică 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

4 Construirea Șoselei de Centură a 

Municipiului Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

5 Nod multinodal în zona Gării 

Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 
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2027 transport 

6 Realizarea unor parcări de tip 

Park&Ride 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

7 Realizare piste de biciclete  Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

8 Modernizarea rețelei de trotuare 

și alei pietonale 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

9 Amenajarea unor străzi din 

municipiul Blaj pentru realizarea 

unor coridoare de mobilitate 

urbană durabilă 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

10 Modernizarea și dotarea 

(autobuze / microbuse electrice, 

stații de încărcare, sisteme de e-

ticketing) transportului public 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

11 Sistem public de transport de tip Programul Operaţional Regional OP 3 -Europă mai conectată prin Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 
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Bike - sharring pentru regiunea Centru 2021-

2027 

dezvoltarea mobilității accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

12 Construirea unui depou și a unei 

autogări pentru deservirea 

transportului local, județean, 

național și internațional 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 3 -Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității 

Politica P1.1a. Creșterea mobilității și 

accesibilității UAT-urilor la rețeaua de 

transport 

13 Dezvoltarea învățământului dual 

în parteneriat cu agenți 

economic  

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 1. O Europă mai 

competitivă și mai inteligentă prin 

promovarea transformării 

economice inovative și 

inteligente și a competitivității ITC 

regionale 

Politica P1.2a: Adaptarea ofertei 

educaționale la cerințele pieței muncii 

14 Amenajare urbană a centrului 

municipiului Blaj inclusiv prin 

utilizarea surselor de energie 

alternativă 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

15 Amenajarea unei promenade 

pietonale pe digurile raului 

Târnava Mare 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 
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16 Reconversia functională a zonei 

Lacului Chereteu 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

17 Reconversia functională a zonei 

falezei râului Târnava Mare 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

18 Reconversia functională a zonei 

Fântâna Domnișoarei 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

19 Reconversia functională a zonei 

Cartierul Veteranilor zona 

Ciufud - Tiur 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

20 Reconversia functională a 

terenurilor din zona industrială a 

municipiului Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

21 Reconversia funcțională a 

terenurilor din zona fostei 

Fabrici de Cărămidă 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

22 Reabilitarea, plantarea și Programul Operaţional Regional OP 5. O Europă mai aproape de Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 
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mobilarea spațiilor dintre 

blocurile din cartierul Gheorghe 

Barițiu pentru locuri de odihnă și 

socializare 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

cetățeni 

23 Reabilitarea, plantarea și 

mobilarea spațiilor dintre 

locuințe colective din Cartierul 

Veteranilor zona Ciufud - Tiur 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

24 Refațadizarea clădirilor din zona 

centrală a municipiului Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.1.a. Regenerarea urbană 

25 Reabilitare, modernizare și 

dotare Școala Gimnazială Toma 

Cocișiu  

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.a. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor de educație 

26 Reabilitare, modernizare și 

dotare Liceul Tehnologic 

Timotei Cipariu 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.a. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor de educație 
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27 Realizarea de platforme pentru  

cursuri on-line 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.a. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor de educație 

28 Parteneriat UAT – Liceul 

Tehnologic Timotei Cipariu în 

vederea sprijinirii accesului și 

participării la educație a copiilor 

cu CES și a celor cu dizabilități 

(mentorat, peer-learning, 

formare cadre didactice, 

materiale suport, tehnici de 

predare-învățare etc.) 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.a. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor de educație 

29 Înființarea unui centru de 

permanență în domeniul medical 

la nivelul municipiului Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.b. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor de sănătate 

30 Construire Heliport în vederea 

asigurării urgențelor medicale 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Politica 2.2.b. Dezvoltarea 

infrastructurii și serviciilor de sănătate 
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din zona Târnavelor 2027 Pilonului european al drepturilor 

sociale 

31 Construirea unui complex 

multifuncțional pentru 

persoanele vârstnice 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.c. Dezvoltarea 

infrastructurii și a serviciilor sociale în 

vederea promovării incluziunii sociale 

și a combaterii sărăciei 

32 Construirea unui complex 

integrat de servicii pentru 

persoanele cu dizabilități (copii 

și adulti) 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.c. Dezvoltarea 

infrastructurii și a serviciilor sociale în 

vederea promovării incluziunii sociale 

și a combaterii sărăciei 

33 Construire locuințe sociale 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.c. Dezvoltarea 

infrastructurii și a serviciilor sociale în 

vederea promovării incluziunii sociale 

și a combaterii sărăciei 

34 Construcția de locuințe ANL și 

pentru specialiști 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 4 – O Europă mai socială și 

incluzivă – implementarea 

Pilonului european al drepturilor 

sociale 

Politica 2.2.c. Dezvoltarea 

infrastructurii și a serviciilor sociale în 

vederea promovării incluziunii sociale 

și a combaterii sărăciei 

35 Extindere rețea de distirbutie apă Programul Operaţional Regional OP 5. O Europă mai aproape de Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității 
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potabilă în cartierele noi de 

locuințe  

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

cetățeni la infrastructura și serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare 

36 Extindere rețea de canalizare în 

cartierele noi de locuințe  

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității 

la infrastructura și serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare 

37 Extindere rețea de distirbuție 

energie electrică în cartierele noi 

de locuințe  

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității 

la infrastructura și serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare 

38 Extindere rețea de distirbuție  

iluminat public în cartierele noi 

de locuințe 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității 

la infrastructura și serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare 

39 Extindere rețea de distirbuție 

gaze naturale în cartierele noi de 

locuințe 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.3.a. Creșterea accesibilității 

la infrastructura și serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare 

40 Consolidare, restaurare și 

valorificare monument Crucea 

lui Avram Iancu 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.a. Conservarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

41 Modernizare, dotare și 

valorificare Casa Horea 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.a. Conservarea și 

promovarea patrimoniului cultural 
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Cucerzan 2027 

42 Promovarea patrimoniului 

imaterial al zonei Târnavelor 

(Festivalul Mierii, Festivalul 

Vinului , Festivalul Gulașului, 

Festivalul Ridichilor, Festivalul 

Plăcintelor) 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.a. Conservarea și 

promovarea patrimoniului cultural 

43 Reabilitare, modernizare și 

dotare Centru Cultural Iacob 

Muresianu 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

44 Reabilitare, modernizare și 

dotare Muzeul de Istorie 

Augustin Bunea 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

45 Finanțarea și internaționalizarea 

Taberei de pictură Inocențiu 

Micu Clain 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

46 Finanțarea și internaționalizarea 

Festivalului Blaj @live 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 
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47 Finanțarea și internaționalizarea 

Festivalului Cultură pentru 

Cultură 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

48 Organizarea și finanțarea Zilei 

de 15 August – ca sarbatoare de 

hram a Blajului 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

49 Finalizarea construcției  și 

dotarea  Sălii Polivalente a 

județului Alba din Municipiul 

Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

50 Reabilitarea și regazonarea 

stadionului CIL – Veza 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

51 Reabilitarea pistei de atletism a 

stadionului Municipal Parcul 

Avram Iancu 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

52 Construirea unui teren de sport 

sintetic Blaj – Petrisat, str. 

Fabricii 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 
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53 Amenajarea unor terenuri de 

street basketball în zona Piata 

Mare Agroalimentara 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

54 Amenajarea unui teren de beach 

volley 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

55 Amenajarea unui circuit de 

motocros zona Tiur 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

56 Amenajarea unui complex de 

terenuri de tenis de camp 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

57 Reamenajarea și dotarea sălilor 

de sport din Parcul Avram 

Iancu, Liceul Stefan Manciulea, 

Colegiul I.M.Clain și Liceul 

Tehnologioc  Timotei Cipariu 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 

sportive și de agrement 

58 Amenajarea unor zone de picnic, 

pe malul raurilor Târnava Mică, 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica 2.4.b. Dezvoltarea și 

diversificarea ofertei culturale, 
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Târnava Mare și zona de Pădure 2027 sportive și de agrement 

59 Lucrări de împădurire a zonelor 

cu alunecări de teren din 

Municipiul Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.1b. Dezvoltarea 

infrastructurii verzi-albastre 

60 Lucrări de prevenire a riscului la 

inundații la nivelul Văii Vezii 

 râul Târnava Mică, pâraie 

Mănărade și Tiur 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.2a: Managementul 

riscurilor și al situațiilor de urgență 

61 Reabilitarea digurilor de-a 

lungul râului Târnava Mare 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

Politica P3.2a: Managementul 

riscurilor și al situațiilor de urgență 
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 2027 promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

62 Dotarea Serviciul Voluntari 

Situații de Urgență  

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.2b: Creșterea capacității 

de intervenție pentru situații de 

urgență 

63 Construirea unui centru de 

depozitare  pentru protecție 

civilă și situații de urgență la 

Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

Politica P3.2b: Creșterea capacității 

de intervenție pentru situații de 

urgență 
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economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

64 Eficientizare energetică a 

clădirilor publice 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.3b. Eficientizare 

energetică a clădirilor și 

echipamentelor publice și private 

65 Eficientizare energetică clădiri 

Spital Municipal Blaj 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.3b. Eficientizare 

energetică a clădirilor și 

echipamentelor publice și private 
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66 Eficientizare energetică clădiri 

de locuințe colective din 

Municipiul Blaj 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.3b. Eficientizare 

energetică a clădirilor și 

echipamentelor publice și private 

67 Modernizarea și reabilitarea 

sistemului de iluminat public a 

municipiului Blaj inclusiv 

îngroparea cablurilor de energie 

electrică trafic de date, conducte 

de utilități 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.3b. Eficientizare 

energetică a clădirilor și 

echipamentelor publice și private 

68 Implementarea și dotarea 

sistememului de colectare 

selectivă și reciclare a deșeurilor 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

Politica P3.4a: Coordonarea 

măsurilor de gestionare a deșeurilor 

pentru marca Alba-Verde 
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– proiectul ADI SALUBRIS 

 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

69 Modernizarea si dotarea 

serviciilor de salubritate 

dezăpezire și igienizare 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.4a: Coordonarea 

măsurilor de gestionare a deșeurilor 

pentru marca Alba-Verde 

70 Construirea și dotarea unor 

sisteme de containere îngropate 

pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor din zonele aglomerate 

de locuințe din municipiul Blaj – 

cartierele de blocuri 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

Politica P3.4a: Coordonarea 

măsurilor de gestionare a deșeurilor 

pentru marca Alba-Verde 
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schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

71 Construcția de platforme de 

depozitare a deșeurilor de grajd 

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.4a: Coordonarea 

măsurilor de gestionare a deșeurilor 

pentru marca Alba-Verde 

72 Construirea unei platforme de 

depozitare a deșeurilor rezultate 

din construcții 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 2 - O Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

Politica P3.5b. Decontaminarea și 

reconversia terenurilor 

degradate/poluate 

73 Decontaminarea și ecologizarea Programul Operaţional Regional OP 2 - O Europă mai ecologică, cu Politica P3.5b. Decontaminarea și 
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zonei fostului combinat de 

industrializare a lemnului 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

emisii scăzute de carbon prin 

promovarea tranziției către o 

energie nepoluantă și echitabilă, a 

investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la 

schimbările climatice și a prevenirii 

și gestionării riscurilor 

reconversia terenurilor 

degradate/poluate 

74 Dotarea UAT cu echipamente 

hardware si programe 

informatice 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 1. O Europă mai competitivă și 

mai inteligentă prin promovarea 

transformării economice inovative 

și inteligente și a competitivității 

ITC regionale 

Politica P4.1a: Digitizarea 

adminisitrației locale și a serviciilor 

publice oferite de aceasta 

75 Realizarea unei platforme 

MADE IN BLAJ de tip bursa de 

mărfuri pentru promovarea și 

desfacerea produselor micilor 

producători din diverse domenii 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 1. O Europă mai competitivă și 

mai inteligentă prin promovarea 

transformării economice inovative 

și inteligente și a competitivității 

ITC regionale 

Politica P4.1a: Digitizarea 

adminisitrației locale și a serviciilor 

publice oferite de aceasta 

76 Realizarea unei platforme CE 

DA BLAJUL pentru promovarea 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 1. O Europă mai competitivă și 

mai inteligentă prin promovarea 

Politica P4.1a: Digitizarea 

adminisitrației locale și a serviciilor 
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evenimentelor culturale și 

sportive 

2027 transformării economice inovative 

și inteligente și a competitivității 

ITC regionale 

publice oferite de aceasta 

77 Realizarea unor tururi virtuale 

cu obiectivele turistice ale 

Blajului 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 1. O Europă mai competitivă și 

mai inteligentă prin promovarea 

transformării economice inovative 

și inteligente și a competitivității 

ITC regionale 

Politica P4.1a: Digitizarea 

adminisitrației locale și a serviciilor 

publice oferite de aceasta 

78 Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea sediului Serviciului de 

Asistență Socială 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica P4.1a: Dezvoltarea resurselor 

necesare unei administrații locale 

performante 

79 Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea sediului Serviciului 

Public de Gospodărire Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica P4.1a: Dezvoltarea resurselor 

necesare unei administrații locale 

performante 

80 Construire, modernizarea și 

dotarea sediului Serviciului 

Poliția Locală  Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica P4.1a: Dezvoltarea resurselor 

necesare unei administrații locale 

performante 

81 Realizarea Cadastrului 

Sistematic 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica P4.1b. Îmbunătățirea 

capacității de implementare și 
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2027 monitorizare a politicilor publice / 

proiectelor de dezvoltare 

82 Realizarea Cadastrului General  

 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica P4.1b. Îmbunătățirea 

capacității de implementare și 

monitorizare a politicilor publice / 

proiectelor de dezvoltare 

83 Actualizarea Domeniul Public și 

Privat al Municipiului Blaj 

Programul Operaţional Regional 

pentru regiunea Centru 2021-

2027 

OP 5. O Europă mai aproape de 

cetățeni 

Politica P4.1b. Îmbunătățirea 

capacității de implementare și 

monitorizare a politicilor publice / 

proiectelor de dezvoltare 
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CAPITOLUL XXII. SURSE DE FINANȚARE PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 

Programul Operaţional Regional pentru regiunea Centru 

Nr. 

crt. 

Axă prioritară Obiectiv specific (OS) Tipuri operațiuni 

1 O regiune 

competitivă 

prin inovare 

si 

intreprinderi 

dinamice 

pentru o 

economie 

inteligenta 

a (i) Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate 

Operațiunea 1: Dezvoltarea structurilor CDI si TT în folosul întreprinderilor 

 Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale organizațiilor de 

CDI si companiilor 

 Dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice 

 Dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic 

Operațiunea 2: Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între 

întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și sectorul învățământului 

superior, integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele / 

ariile de specializare inteligentă regionale 

 Participarea IMM-urilor și organizațiilor de CDI în structuri, 

parteneriate și programe de colaborare 

 Cluster-e inovative 

Operațiunea 3: Intreprinderi inovative pentru o regiune inovativa 

 Sprijinirea transferului tehnologic la nivel de companii - 

facilitează transferul de tehnologie și de cunoaștere către IMM, 

cu încurajarea utilizării serviciilor specializate de transfer 

tehnologic avansate 

 Trecerea de la idee la piata - susține ciclul de inovare în entitățile 

de inovare prin facilitarea valorificării inițiativelor și 

transformarea lor în bunuri și servicii inovative gata de 

comercializare și utilizare 

 Parteneriate pentru inovare - este țintită cooperarea directă între 

acto pentru dezvoltarea și implementarea de inovații la nivel de 

companii 
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a (iii) Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității IMM- 

urilor, crearea de locuri 

de muncă în IMM, 

inclusiv investiții 

productive 

Operațiunea 1(4): Crestererea IMM prin investitii, modernizare industriala, 

avans tehnologic si o economie regională sustenabilă 

 Investitii tehnologice in IMM 

 Scale up pentru start-up-uri si 

microintreprinderi Operațiunea 2 (5): Structuri de 

sprijin pentru dezvoltare IMM 

 Incubatoare si acceleratoare de afaceri 

 Parcuri industriale in domenii RIS 

a (iv) Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat 

Acțiunile vizate prin OS a iv sunt următoarele: 

 Acțiuni orizontale asociate operațiunilor finanțate din OS a (i) și 

OS a ( iii) 

 Instruire specifică pentru angajații implicați direct în proiectele 

cu componentă de investiții finanțate prin OS a i și OS a iii 

 Creșterea capacității echipelor implicate din entitățile de cercetare 

și inovare sprijinite prin OS a i de a valorifica pentru piață stocul de 

cunoaștere existent și generat 

 Creșterea capacității actorilor regionali sprijiniți prin OS a i (entități 

de CDI, Universități, companii) de a coopera în generarea de 

cunoaștere și inovare 

 CCapreșterea și susținerea capacității clusterelor de inovare, 

incubatoarelor, acceleratoarelor și parcurilor industriale finanțate în 

cadrul OS a i și OS a iii de a furniza servicii specializate pentru 

IMM- uri, grupuri de IMM-uri și firmele incubate, inclusiv 

dezvoltarea de abilități avansate pentru specializare inteligentă și 

tranziție industrială 

 Creșterea capacității entităților de transfer tehnologic susținute prin 

OS a i de a furniza servicii specializate pentru companii 

 Susținerea entităților regionale să participe în comunități de 

cunoaștere 
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22 O regiune 

digitală 

a (ii) Fructificarea 

avantajelor digitizării, în 

beneficiul cetățenilor, al 

companiilor, 

organizaților de 

cercetare și al 

autorităților publice 

Operațiune 1 Comunităţi digitale pentru o regiune inteligentă cu trei 

suboperatiuni: 

 sprijin pentru intervenții de tip smart-city, aplicabile 

municipiilor și orașelor pe baza abordării dezvoltării urbane 

durabile; 

 susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local, inclusiv 

securitate cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de 

digitalizare ale serviciilor publice la nivel local; 

 Platformă regională pilot de open innovation în domeniul smart-

city – proiect strategic regional. 

Operațiune 2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată - sectoarele de 

specializare inteligentă: 

 Sprijinirea digitalizării IMM-urilor 

 Crearea şi susţinerea huburilor digitale inovative (inclusiv EDIH) 

a (iv) Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat 

Complementare OS a (ii) 

Operațiune 1 Comunităţi digitale pentru o regiune inteligentă 

 instruirea personalului din administraţie pentru operarea 

platformelor digitale finanțate din OS (ii); 

Operațiune 2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată 

 Instruirea personalului din companii în vederea îmbunătăţirii 

utilizării instrumentelor digitale finanțate din OS (i); 

3 O regiune cu 

comunități 

prietenoase 

cu mediul 

b (i) Promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

Renovarea fondului construit regional (clădiri rezidențiale și 

nerezidențiale, publice și private) și măsuri de sprijin ce contribuie la 

creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor 

din Regiunea, inclusiv măsuri privind întărirea capacității administrative a 

autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează măsuri de 

renovare aprofundată a clădirilor 

 

Operațiuni cu caracter orientativ: 

 sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și 
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creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale1 din 

Regiunea Centru, inclusiv măsuri de consolidare structurală în 

funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate, 

raportat la zona seismică și măsuri de sprijin ce contribuie la creșterea 

ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al acestor 

clădiri; 

 sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice a 

clădirilor publice din Regiunea Centru, inclusiv a clădirilor 

identificate ca monumente istorice, măsuri de consolidare 

structurală, în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitatea la 

riscurile identificate, raportat la zona seismică, măsuri privind 

reabilitarea/modernizarea instalațiilor electrice, de alimentare cu apă 

și de ventilare din aceste clădiri care să contribuie la reducerea 

consumului de energie și creșterea performanței energetice, proiecte 

de demonstrare și măsuri de sprijin ce contribuie la creșterea 

ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al acestor clădiri 

 măsuri ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților  

publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” 

pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune  

practici etc. 

b (vii) Îmbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi în 

special în mediul urban 

și reducerea poluării 

În vederea îmbunătățirii protecției naturii și a infrastructurii verzi și/sau 

albastre din mediul urban regional și inclusiv revitalizarea acestor 

zone, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități: 

 Intervenții, promovate de autorități publice locale și/sau parteneriate 

între acestea și alte instituții de la nivel local/regional/central, ce 

contribuie la conservarea biodiversității urbane și promovează 

infrastructura verde din zonele urbane/ zonelor urbane funcționale 

din Regiunea Centru (precum 

intervenții ce vizează reorganizarea tramei stradale, coridoare verzi, 

revitalizarea spațiilor degradate, investiții ce vizează revitalizarea 
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spațiilor degradate și valorificarea acestora ca spații verzi, zone cu 

utilitate socială sau economică) și/sau infrastructura albastră din 

zonele urbane/ zonelor urbane funcționale din Regiunea Centru 

(precum amenajări de maluri în zonele urbane, coridoare urbane etc), 

inclusiv inovații tehnologice care susțin infrastructura verde/ 

infrastructura albastră; 

 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 

degradate, vacante sau neutilizate din interiorul zonelor urbane ale 

Regiunii Centru 

 Creșterea capacității autorităților locale prin susținerea de: 

 Activități de planificare, elaborare de planuri/strategii/studii 

teritoriale la nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor 

urbanistice locale, care să identifice nevoile unei zone și 

investițiile necesare pentru conservarea biodiversității urbane și sau 

dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre – ca parte a proiectelor 

promovate și în corelare cu SIDU 

Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea 

naturii și biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate 

4 O regiune cu 

orașe 

dezvoltând 

mobilitatea 

urbană 

durabilă 

b (viii) Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale 

sustenabile, ca parte a 

tranziției către o 

economie cu zero 

carbon 

Operațiuni orientative: 

 Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor 

culoare de mobilitate urbană durabilă, infrastructurii pentru 

mersul cu bicicleta, amenajarea de zone pietonale, introducerea de 

sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv 

sisteme park & ride . 

 Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în 

vehicule ecologice (electrice, CNG, hidrogen) și infrastructura 

de transport aferentă; 

 Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi; 

 Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum 

ar fi sisteme de management trafic, aplicații de mobilitate, , etc. 
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5 O regiune 

accesibilă 

c (ii) Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în 

fața schimbărilor 

climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere 

În cadrul acestei priorități este vizată finanțarea următoarele categorii 

de infrastructuri: 

 Actiunea 1 – Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere 

de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua 

TEN-T – drumuri judetene care au fost prioritizate la nivel 

regional în baza Hotărârii CDR Centru și confirmate de 

analiza Ministerului Transporturilor. Pentru acest tip de 

interveție se va aplica un apel necompetitiv pe bază de portofoliu 

de proiecte prioritare. 

 Acțiunea 2 – Investiții care vizează soluții pentru 

decongestionarea/ fluidizarea traficului (drumuri de ocolire, 

pasaje, extinderi la 4 benzi, măsuri de siguranță) la nivelul 

municipiilor reședință de județ, care sunt 

prioritizate în cadrul PMUD-urilor și care vor face obiectul unui 

apel competitiv. 

6 O regiune 

educată 

d (ii)  îmbunătățirea 

accesului la servicii de 

calitate și favorabile 

incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe 

tot parcursul vieții 

prin dezvoltarea 

infrastructurii 

Acțiunea 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii 

și învățământului obligatoriu - cu excepția ÎPT (învățământ antepreșcolar, 

preșcolar, primar, gimnazial, inclusiv, înv. Liceal, învățământul special) 

Tipuri de operațiuni: 

 intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar pentru a asigura o 

creșterea a accesului la servicii de educație și îngrijire în 

condițiile unei participări scăzute ale populației de vârstă 

antepreșcolară/preșcolară în învățământul antepreșcolar și 

preșcolar și în condițiile unui deficit de infrastructură 

 intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ primar și secundar aferente învățământului 

obligatoriu 

 intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ special: Centre pentru educație 
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incluzivă, aparținând Consiliilor Județene 

 

Acțiunea 2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și 

tehnic 

Tipuri de operațiuni: 

Intervențiile din cadrul acestei axe vizează creșterea gradului de participare la 

ÎPT prin asigurarea condițiilor și cadrului necesar dobândirii 

competențelor și calificărilor în acord cu cerințele pieței muncii. 

 Intervenții in infrastructura unităților școlare din ÎPT, inclusiv în 

sistem dual, care vizează creșterea standardelor sau conformarea 

cu standardele de funcționare în vigoare, adaptarea 

infrastructurii pentru accesul elevilor cu deficiențe/ nevoi 

speciale, investițiile vor viza pe lângă lucrările de 

moderizare/extindere/construcție și dotarea atelierelor școlare cu 

echipamente didactice/aparatură pentru practica elevilor, 

dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor de 

sport etc Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de 

transport pentru elevi; 

 

Acțiunea 3 Creșterea relevanței învățământului terțiar 

Tipuri de operațiuni: 

Intervențiile vizate în această prioritate vor duce la consolidarea poziției 

universităților din Regiune ca furnizori de educație, cunoaștere și competențe 

în sprijinul economiei regionale. 

 intervenții asupra infrastructurii educaționale din învățământul 

terțiar pentru aducerea bazei materiale și a dotărilor la standarde 

comparabile cu universitățile din Europa, în acord cu nevoile 

de specializare 

inteligentă și competențele cerute pe piața regională. 

 crearea condițiilor pentru atragerea de noi studenți (din mediul rural 
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sau din alte localități sau județe), prin asigurarea condițiilor de 

cazare și alte facilități care sunt complementare actului 

educațional (săli de sport, terenuri de sport), precum și prin 

accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități. 

7 O regiune cu 

turism 

sustenabil 

d(v) Creșterea rolului 

culturii și turismului în 

dezvoltarea economică, 

incluziunea socială și 

inovarea socială 

Vor fi implementate două tipuri de acțiuni: 

Acțiunea 1 - Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin 

punerea în valoare a potențialului lor turistic natural și cultural 

 Îmbunătățirea infrastructurii de turism în zone cu potențial 

turistic valoros din mediul rural respectiv: dezvoltarea turismului 

balnear, inclusiv prin investiții în rețele de captare și transport, 

crearea, reabilitarea şi modernizarea bazelor de tratament, dezvoltarea 

de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor 

turistice, amenajarea infrastucturii de agrement (muzeul apelor minerale, 

parcuri tematice), crearea de facilităţi pentru practicarea sportului; 

dezvoltarea turismului climateric şi balneoclimateric, inclusiv prin 

amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, crearea/ 

modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, în 

localitățile cu resurse balneare; promovarea și dezvoltarea de piste de 

biciclete pentru cicloturism; îmbunătățirea accesului către obiectivele 

turistice natural localizate în afara siturilor Natural 2000: amenajarea 

efectivă a traseului, amenajarea de puncte de observaţie şi panoramă, 

amplasarea de panouri informative pe traseele turistice, amenajarea 

de adăposturi şi refugii turistice dotate corespunzător pentru situaţii de 

urgenţă, amenajare via ferrata; promovarea unor nişe turistice inovative. 

 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural UNESCO și de clasa A localizat în mediul rural prin: 

restaurarea, consolidarea, protectia și conservarea monumentelor 

istorice; Digitalizarea obiectivelor de patrimoniu restaurate. 

 Acțiuni de creștere/ dezvoltare a capacității administrative a 

beneficiarilor: dezvoltarea de planuri de conservare/ mentenanță a 
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obiectivelor de patrimoniu și sprijin pentru activitățile de 

dezvoltare a planurilor de interpretare pentru public. 

Acțiunea 2 - Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor 

prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate 

lor Intervenții în infrastructura centrelor de agreement (tabere scolare): a 

spațiilor de cazare, a spațiilor destinate pregătirii și servicii  

mesei, precum și a 

infrasructurii pentru activități educaționale și de recreere (terenuri de sport, 

alte spații pentru activități sportive, săli de conferință/evenimente, etc). 

8 O regiune 

atractivă 

e (i) favorizarea 

dezvoltării integrate 

sociale, economice și 

de mediu la nivel local 

și a patrimoniului 

cultural, turismului și 

securității în zonele 

urbane; 

Investițiile prevăzute vizează următoarele tipuri de acțiuni, fără ca acestea să 

fie exhaustive: 

 Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane, inclusiv 

asigurarea sistemelor de securitate a cetățeanului prin: 

reabilitarea integrată a spațiilor publice din zone centrale și zone 

istorice, a spațiilor publice din interiorul ansamblurilor de locuințe 

colective; înființarea/ modernizarea/ extinderea spațiilor verzi de 

mici dimensiuni, spațiilor recreative, zonelor de agreement, locurilor 

de joacă, centrelor de activități sportive, ca parte a proiectelor de 

regenerare urbană; instalarea/ extinderea sistemelor de supraveghere 

video inteligente; modernizarea infrastructurii de iluminat și 

dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente 

 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural; 

 Investiții în infrastructura din domeniul cultural: reabilitarea/ 

modernizarea/ dotarea spațiilor culturale: muzee, galerii de artă, săli 

de spectacol, cinematografe, etc. și crearea și dotarea de noi spații 

culturale multifuncționale adaptate nevoilor de dezvoltare a 

sectorului cultural; digitalizarea activității de promovare turistică și 

culturală; 

 Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun 
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de un potențial turistic valoros; 

 Acțiuni de creștere/ dezvoltare a capacității 

administrative a beneficiarilor; 

 Elaborarea/ actualizarea documentelor strategice, în principal 

SIDU și PMUD. 

In baza SIDU pe mecanismul de abordare a dezvoltării urbane 

integrate. Municipiile vor avea sume predefinite. 

Pentru orașe se va derula un apel la nivel de SIDU cu lista de 

proiecte propuse pentru finantare. 

9 Asistență 

Tehnică 

 Asigurarea funcționării sistemului de management 

Creșterea capacității beneficiarilor 

Sursa: POR Centru 2021-2027 –versiunea 2 – aprilie 2021 
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Programul Combaterea Sărăciei 2021-2027 – propunere 

Obiective Specifice   Priorități de investiții Tipuri de proiecte 

FSE+ (i) îmbunătățirea 

accesului la piața muncii 

pentru toate persoanele în 

căutarea unui loc de 

muncă, în special pentru 

tineri, șomerii de lungă 

durată și persoanele 

inactive, promovarea 

desfășurării de activități 

independente și a 

economiei sociale; 

 

Axa 1: Măsuri care țintesc 

dezvoltarea serviciilor de suport 

pentru ocupare, care acordă sprijin 

personalizat pentru : 

- accesul pe piața muncii al tuturor 

persoanelor care aparțin unor 

grupuri vulnerabile, sau care 

locuiesc în comunitățile 

marginalizate din zonele urbane, 

- păstrarea locului de muncă 

- adaptarea locului de muncă la 

nevoile specifice ale persoanelor 

vulnerabile (accesibilitatea fizică, 

informațională, administrativă, 

program de lucru, organizarea 

colectivului de lucru, etc).  

FSE + 

097 Masuri care faciliteaza accesul la 

ocupare  

098 Masuri care faciliteaza accesul la 

ocupare a somerilor de lunga durata 

106 Masuri de promovare a echilibrului 

intre viata profesionala si cea privata, 

inclusiv a accesului la servicii de ingrijire 

a copiilor si persoanelor dependente 

 

 

FSE+ (iii) promovarea 

participării femeilor la 

piața muncii, a unui 

echilibru mai bun între 

viața profesională și cea 

privată, inclusiv accesul la 

servicii de îngrijire a 

copiilor si a persoanelor 

dependente   

 

 

Axa 4 : Măsuri care contribuie la 

un acces mai bun al femeilor la 

piața muncii, precum și la un 

echilibru mai bun al vieții de 

familie cu viața profesională. 

Centrele de zi pentru prevenirea 

separării copilului de familie oferă 

servicii de asistență și îngrijire 

copiilor, pe durata zilei, dar și 

informare, consiliere pentru familii. 

Aceste servicii permit mamei să 

091 Infrastructura sociala care contribuie 

la incluziunea sociala 

126 Promovarea integrarii sociale a 

persoanelor expuse riscului de saracie sau 

de excluziune sociala, inclusiv a 

persoanelor celor mai defavorizate si a 

copiilor 

 

 

106 Masuri de promovare a echilibrului 

intre viata profesionala si cea privata, 
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lucreze pe durata zilei, să rezolve 

activități gospodărești pentru restul 

familiei, sau să capete informațiile 

și sprijinul de care are nevoie 

pentru a începe sau a relua un 

parcurs profesional. 

Sprijinul acordat familiilor 

monoparentale este în principal 

direcționat spre mamele singure. 

Ele reprezintă procentul dominant 

al părinților singuri. Măsura 

prevede acordarea unui sprijin 

tailor-made, adaptat nevoilor 

mamelor, în vederea creșterii 

angajabilității și autonomiei 

părintelui singur : acordarea de 

vouchere before și after school, 

vouchere pentru activitățile de 

weekend ale copiilor (sport, 

creație, artă),  finanțarea cursurilor 

de recalificare pentru părintele 

singur cu venituri mici, care 

dorește schimbarea domeniului 

profesional etc. 

inclusiv a accesului la servicii de ingrijire 

a copiilor si persoanelor dependente 

114 Sprijin pentru educatia adultului 

115 Masuri de promovare a egalitatii de 

sanse si a participarii active in societate 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE + (iii)bis   - 

promovarea unui mediu de 

lucru sănătos care să 

reducă riscurile la adresa 

sănătății, a adaptării la 

schimbare a lucrătorilor, a 

Axa 5 : Măsura privind 

promovarea îmbătrânirii active 

include acțiuni de voluntariat care 

permit schimburile inter-

generaționale, precum și acțiuni 

care contribuie la menținerea stării 

110 Masuri care incurajeaza imbatranirea 

activa 

115Masuri de promovare a egalitatii de 

sanse si a participarii active in societate 
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întreprinderilor și a 

antreprenorilor și a 

îmbătrânirii active și în 

condiții bune de sănătate; 

de sănătate a persoanelor vârstnice  

-call center pentru situațiile de 

urgență 

- brățările de monitorizare a stării 

de sănătate 

- dezvoltarea de programe 

intergenerationale.    

FSE+ (v) Promovarea 

accesului egal la educație 

și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, 

precum și a absolvirii 

acestora, în special pentru 

grupurile defavorizate, 

începând de la educația și 

îngrijirea copiilor 

preșcolari, continuând cu 

educația și formarea 

generală și profesională și 

până la învățământul 

terțiar, precum și educația 

și învățarea în rândul 

adulților, inclusiv prin 

facilitarea mobilității în 

scop educațional pentru 

toți 

AXA 1: Măsuri prin Strategiile de 

dezvoltare locala ce pot finanta 

servicii de educație și îngrijire 

pentru copii, servicii de tip before 

și after school, servicii de suport 

educațional pentru copiii la risc de 

abandon școlar, servicii de sprijin 

educațional pentru adulții 

vulnerabili, in functie de nevoile 

identificate in Strategiile de 

dezvoltare locala. 

115 Masuri de promovare a egalitatii de 

sanse si a participarii active in societate  

117 Masuri pentru imbunatatirea accesului 

unor grupuri marginalizate, cum ar fi 

romii, la educatie si locuri de munca si 

pentru promovarea incluziunii sociale a 

acestora 

Sursa: MFE 

 

  



 
 

 
 

 

296 
 

Programul Operaţional Creștere Inteligentă şi Digitalizare 2021-2027 – propunere 

Obiective specifice  Priorități de investiții Tipuri de proiecte 

OS(i) Dezvoltarea 

capacităților de cercetare 

și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

1. Integrarea ecosistemului 

CDI național în Spațiul de 

cercetare și Inovare European 

 

 Sinergii cu programe europene 

 Suport pentru participarea în proiectele 

europene ERA 

 Programe de cooperare bilaterală și 

transnațională 

 Mari infrastructuri CDI prioritizate prin 

Roadmap-ul infrastructurilor de cercetare din 

RO actualizat: finanțare 

construcția/modernizarea/extinderea marilor 

infrastructuri CDI, inclusiv dotarea acestora cu 

echipamente și instrumente de cercetare; 

 Infrastructuri de inovare (platforme 

tehnologice, open data, science park, 

Innovation hubs) 

 Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme 

majore - rezolvarea unor teme majore CDI 

definite de industrie (IMM, intrep. mari) și 

organizații CDI, inclusiv pe teme de 

specializare inteligentă  

 Susținere servicii CDI de tip experiment 

desfasurate de catre o organizație de 

CDI/întreprinderi 



 
 

 
 

 

297 
 

 1.2. Crearea unui sistem 

atractiv de inovare în 

economie, pentru toate 

tipurile de inovare (de produs, 

de proces, organizațională și 

de marketing) 

 

 “Business Driven Innovation” - Susţinerea 

activităţii de CDI în întreprinderi, pe toate 

fazele de la idee la piata, asociat domeniilor de 

specializare inteligenta nationale,  

 Solutii la provocarile mediului de afaceri 

oferite de organizatiile de cercetare 

(parteneriate organizații CDI și înterprinderi) 

 1.3. Susținerea capacității 

administrative a structurilor 

din cadrul mecanismului 

integrat regional și național 

de descoperire antreprenorială  

 capacitate administrativă a actorilor implicați 

în MDA (așa cum rezultă din Metodologia de 

desfășurare a procesului de descoperire 

antreprenorială la nivel național) 

 capacitate UEFISCDI pregătire proiecte 

Os(ii) Fructificarea 

avantajelor digitalizării, 

în beneficiul cetățenilor, 

al companiilor și al 

guvernelor 

2.1 Creșterea gradului de 

digitalizare a serviciilor 

publice pentru societatea 

românească 

 Finanţarea Infrastructurilor critice necesare 

asigurarii unor servicii publice esentiale 

(fiscalitate, pensii) 

 Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care 

nu au fost finanţate în 2014-2020 (ex, 

Pensionarea, Obținerea cărții de identitate, 

Înscrierea la școală primară/liceu/universitate,  

etc) 

 Proiecte de digitalizare a serviciilor publice 

neincluse in evenimentele de viata identificate 

in SNADR 2020 

 Securitate cibernetică, interoperabilitate la 

nivelul serviciilor publice digitale 

 Proiecte care vizeaza procesul guvernamental 

de luare a deciziilor prin sisteme și soluții 

complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, 

soluții bazate pe cloud, Supercomputer, 

Blockchain, Quantum Computing etc.) 
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 Proiecte care vizeaza dezvoltarea de 

platforme informatice alimentate cu datele 

generate de administratia publica (cf. Directiva 

2019/1024, PSI) in vederea punerii lor la 

dispozitia publicului si a reutilizarii lor (ex. : in 

economie) 

 Digitizare și interoperabilitate pentru 

educație, cultură și ocupare (echipamente și 

infrastructură, baze de date, soft, platforme 

digitale – proiecte strategice) 

2.2 Accelerarea transformării 

digitale a companiilor 

 Achiziționarea de sisteme de tip RFID 

(Radio-Frequency Identification) pentru 

gestiunea activității de producție sau livrare 

servicii 

 Crearea de website-uri adaptate activității de 

e-commerce si cu un grad ridicat de 

interactivitate 

 Finanțarea introducerii conexiunilor in banda 

larga de mare viteza in interiorul firmei  

 Finanțarea sistemelor de localizare 

specializate pentru activitatea firmelor 

(information tracking systems) 

 Aplicațiile cu rol în managementul birourilor 

 Finanțarea de inițiative, proiecte si 

infrastructuri pentru consolidarea siguranței 

cibernetice si creșterea încrederii in  mediul on 

line și conținut digital. 

 Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, 

inteligenta artificiala) 

 Design industrial 
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 Customizare de masă (imprimare 3D, 

manufacturare digitala directa) 

Sursa: MFE 
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Programul Operaţional Sanatate 2021-2027 – propunere 

Obiective specifice  Actiuni eligibile 

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului egal la 

asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Dotarea si/sau modernizarea infrastructurii: 

o cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte 

de lucru pentru medicii de familie și centre de 

permanență)  

o publice a centrelor unde se furnizează servicii de de 

asistență medicală comunitară,  

o publice în care se furnizează servicii de asistență 

medicală școlară, inclusiv servicii de asistență 

stomatologică  

Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea 

infrastructurii publice: 

o unităților sanitare/ altor structuri  publice care 

desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu 

o în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din 

unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de 

spitalizare de zi concomitent cu măsuri de întărire a 

capacității furnizării serviciilor medicale și 

chirurgicale de tip ambulatoriu 

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în 

timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței 

medicale primare şi integrarea cu serviciile de asistență 

medicală comunitară: 

* dezvoltarea de instrumente de suport  

* dezvoltarea competențelor personalului implicat în 

furnizarea serviciilor și a paletei de servicii de asistență 

medicală primară 

* furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu 

accent pe servicii preventive acordate persoanelor: din 

mediul rural, din zone greu accesibile  si dezavantajate 
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socio-economic/ vulnerabile. 

* asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a serviciilor 

de asistenţă primară, inclusiv prin identificarea şi 

implementarea de intervenţii sustenabile de atragere şi 

reţinere a medicilor, cu participarea financiară a 

autorităţilor locale. 

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor 

oferite în regim ambulatoriu: 

* dezvoltarea de instrumente de suport  

*dezvoltarea competențelor personalului implicat în 

furnizarea serviciilor și a paletei de servicii de oferite în 

regim ambulatoriu 

* măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor 

medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu. 

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de 

medicină şcolară, inclusiv a celei stomatologice, ca parte 

a asistenţei medicale primare adresate copiilor şi tinerilor, 

atât din mediul urban, cât şi din mediul rural: 

- dezvoltarea de instrumente de suport 

- asigurarea de personal suficient din punct de vedere 

numeric și dezvoltarea competențelor 

- asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de 

medicina școlară și/ sau stomatologică. 

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului egal la 

asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

 Dotarea /extinderea/modernizarea cladirilor/ 

infrastructurii: 

- unități sanitare care furnizează servicii de recuperare 

(inclusiv centre de recuperare medicală, recuperare 

neurologică și post-traumatică), paliaţie şi îngrijiri 

pe termen lung  

- unități sanitare acuți în vederea transformării 
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acestora în unităţi sanitare care furnizează servicii de 

recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

- unitati medico-sociale care furnizează servicii 

medicale de îngrijire de lungă durată 

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în 

timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de 

reabilitare/recuperare: 

- Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze 

creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de 

reabilitare/recuperare 

 

- Dezvoltarea competențelor personalului implicat  în 

furnizarea serviciilor de reabilitare/recuperare 

- Furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare, cu 

accent pe cei: din zona rurală, populație dezavantajată 

socio-economic, persoane vulnerabile din punct de 

vedere medical (ex. persoane cu afecțiuni cronice care 

afectează capacitatea funcțională. 

Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de 

îngrijire paliativă, prin: 

- Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze 

creșterea accesibilității și eficacității serviciilor  

-Dezvoltarea competențelor personalului implicat  în 

furnizarea de servicii de îngrijire paliativă 

- Furnizarea de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe 

persoane: din zona rurală, din zone greu accesibile, 

populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă. 

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului egal la 

asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Dotarea/extinderea/construirea/modernizarea cladirilor/ 

infrastructurii pentru: 

- unitățile sanitare 

- rețeaua de genetică medicală (laboratoarele de 
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genetică medicală de oncologie, centrele regionale 

de genetică medicală)  

- serviciile de ambulanță (județene și București Ilfov), 

unitățile sanitare de transplant 

- laboratoarele de anatomie patologică, toxicologiee, 

antropologie; genetică medico-legală 

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în 

timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

- dezvoltarea și implementarea de programe de 

screening populațional pe termen mediu și lung (ex: 

afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli transmisibile, 

netransmisibile, etc.) 

- implementarea de programe de schimbare a stilului 

de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei 

vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri de 

prevenție (inclusiv sănătate orală în zone 

defavorizate sau greu accesibile și mintală); 

- asigurarea accesului universal la diagnostic și 

tratament de calitate, inclusiv la transplant de 

țesuturi și celule, conform standardelor 

internaționale 

- diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de 

consiliere genetică; instituţionalizarea la nivel 

naţional a screening-urilor pentru boli cu potenţial 

de depistare neonatală 

- remodelarea circuitelor funcționale ale unităților 

sanitare pentru respectarea normelor privind 

reducerea riscului de transmitere a infecțiilor  

- remodelarea circuitelor de depozitare și transport a 

deșeurilor medicale în unitățile medicale  

- actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau 

procedurilor/ protocoalelor (conform necesitaţilor şi 
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standardelor internaţionale/ europene) 

- măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin 

asigurarea de personal medical competent și 

compensarea deficitului numeric de personal 

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului egal la 

asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Dotarea/extinderea/modernizarea /reabilitarea 

infrastructurii publice: 

– laboratoare de microbiologie din cadrul spitalelor 

evidențiate ca potențiali beneficiari în cadrul 

documentelor programatice naționale 

– laborator de referința/ laboratoare de lucru regionale  

– altor laboratoare / dotari specifice ex. tehnologii 

inovative de eliminare a infectiilor nosocomiale 

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în 

timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

- actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau 

procedurilor/ protocoalelor (conform necesitaţilor şi 

standardelor internaţionale/europene)  

- asigurarea competentelor necesare personalului 

medical si nemedical care va lucra cu infrastructura 

reabilitată 

- efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea 

supravegherii şi controlului infecțiilor nosocomiale,  

a bolilor transmisibile, etc. 

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului egal la 

asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală 

primară 

Dotarea/extinderea/modernizarea /reabilitarea 

infrastructurii publice: 

- Sistemului național de transfuzii, inclusiv a 

infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a 

plasmei 

Ex.: 

- centre de transfuzie sanguină   

- infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau 

procesare a plasme 



 
 

 
 

 

305 
 

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în 

timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței 

sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung 

- îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ in 

concordanţă cu cerinţele directivelor europene in 

domeniu şi a procedurilor de operare/ asistență 

tehnică pentru definirea cadrului strategic de 

reorganizare și optimizare a sistemului național de 

transfuzii; 

- definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri) 

-  iniţierea procesului de autorizare a instituțiilor din 

sistemul transfuzional conform cerinţelor 

comunitare ; 

- creşterea capacităţii tehnice a resursei umane prin 

asigurarea competentelor necesare personalului 

medical si nemedical care va lucra cu infrastructura 

reabilitată, precum și prin dezvoltarea de 

instrumente și metodologii adecvate de pregătire. 

OP1, OS (i) Dezvoltarea capacităților de 

cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

 

 

 

 

 

 

 

- Cercetare si inovare prin implementarea de  soluții 

SMART în domeniul medical 

- Programe dedicate cercetării  și/sau utilizării clinice: 

ex. producție de plasma sau derivate, producție de 

vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, 

reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi 

produse farmaceutice în Institutul Național de 

Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 

„Cantacuzino"") – operatiune de importanta 

strategica 

- Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ (ex. 

combaterea cancerului) – operatiune de importanta 

strategica 

- Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare 

în domeniul genomicii - operatiune de importanta 
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strategica 

OP 1, OS (ii) Fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

 

- Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS) 

- Observatorul național pentru date în sănătate 

- Soluții digitale în infrastructura din sănătate (ex.: 

digitizare internă și externă a instituțiilor medicale) 

- Uniformizarea fluxurilor informaționale 

OP4, OS (vi) Promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții, în special a oportunităților 

flexibile de perfecționare și reconversie 

profesională pentru toți, ținând seama de 

competențele digitale, anticipând mai bine 

schimbările și noile cerințe în materie de 

competențe pe baza nevoilor pieței muncii, 

facilitând tranzițiile profesionale și încurajând 

mobilitatea profesională 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în 

domeniul cercetării medicale la toate nivelurile, inclusiv 

medicina personalizată a cancerului (inclusiv pilotarea 

rezultatelor cercetării) 

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor 

care vizează digitalizarea sistemului medical 

Măsuri de formare/ specializare  - utilizare echipamente 

medicale 

Utilizare metode moderne de investigare, intervenție, 

tratament 

Sursa: MFE 
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Programului Operațional Capital Uman 2021-2027 - propunere 

Obiective specifice  Priorități de investiții 

i. Îmbunătățirea accesului pe piața muncii 

pentru toate persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, în special pentru tineri, 

șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoanele 

inactive, prin promovarea angajării pe cont 

propriu și a economiei sociale; 

 

 

Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al 

tinerilor (inclusiv NEET) 

Noi abordări în furnizarea serviciilor integrate de ocupare, 

adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe piața muncii 

(persoane inactive, cu dizabilități, șomeri de lungă durată, 

persoane reîntoarse în țară, etc.) prin accesul la pachete de 

servicii personalizate și adaptate nevoilor individuale. 

Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor 

antreprenoriale și a economiei sociale 

Promovarea de măsuri pentru asigurarea forței de muncă 

necesare în zonele care înregistrează deficite  

ii. Modernizarea institutiilor si a serviciilor 

pietei muncii pentru a evalua si anticipa 

necesarul de competente si a asigura 

asistenta personalizata si in timp real 

urmarind asigurarea medierii/plasarii 

(matching), tranzitiei si a mobilitatii fortei 

de munca 

Îmbunătățirea și ajustarea sistemului  de monitorizare și 

evaluare a politicilor publice în domeniul ocupării și formării 

profesionale dezvoltat în parteneriat de către MMPS, MEC, 

ANOFM, parteneri sociali și institut de cercetare  

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru 

ocupare și formare 

iii. Promovarea participării echilibrate 

după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea 

privată, inclusiv prin facilitarea accesului 

la servicii de îngrijire a copiilor și a 

persoanelor aflate într-o situaţie de 

dependenţă 

Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața 

muncii 
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iii bis. Promovarea adaptării la schimbare 

a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în 

condiții bune de sănătate, precum și a unui 

mediu de lucru sănătos și adaptat care să 

reducă riscurile la adresa sănătății 

Crearea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru 

lucrători, adaptat riscurilor identificate 

iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a 

relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a 

sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

Actualizarea si adaptarea ofertei de educație si formare 

profesională la cerințele pieței muncii  

Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de 

consiliere, sprijin, acompaniere și tendințele manifestate pe 

piața muncii 

Îmbunătățirea formării cadrelor didactice pentru creșterea 

calității și eficacității procesului educativ 

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe 

tot parcursul vieții și de reconversie profesională pentru 

facilitarea  tranzițiilor și a mobilității de pe piața muncii 

v. Promovarea accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile 

incluziunii, precum și completarea 

studiilor, precum și a absolvirii acestora, 

în special pentru grupurile defavorizate, 

începând de la educația și îngrijirea 

copiilor preșcolari, continuând cu educația 

și formarea generală și profesională și 

până la învățământul terțiar, precum și 

educația și învățarea în rândul adulților, 

inclusiv prin facilitarea mobilității în scop 

educațional pentru toți 

Creșterea accesului la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii 

 

 

Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o 

educație incluzivă 

Servicii suport pentru prevenirea și combaterea abandonului 

școlar și a părăsirii timpurii a școlii 
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vi. Promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții, în special a unor oportunități 

flexibile de perfecționare și reconversie 

profesională pentru toți luând în 

considerare competențele digitale, 

anticipând mai bine schimbările și noile 

cerințe în materie de competențe pe baza 

nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile 

profesionale și promovând mobilitatea 

profesională 

Creșterea accesului și participării la formarea profesională 

continuă a adulților 

 

 

 

Sursa: MFE 
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CAPITOLUL XXIII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI 

 

Structura și metodologia de lucru pentru comitetul de evaluare și monitorizare 

Strategia de dezvoltare economică și socială a municipiului Blaj  a fost elaborată în vederea 

integrării și dezvoltării comunității locale în contextul național și european, caracterizat de 

coexistența unor oportunități deosebite de dezvoltare, concomitent cu o concurenta acerba pe plan 

intern si extern pentru fondurile nationale  si europene nerambursabile, dublata de o criza 

economica nationala extrem de puternica. 

Documentul elaborat prezintă situația locală existentă la nivelul municipiului Blaj și 

perspectivele de dezvoltare pentru perioada 2021-2027. 

La momentul actual nu pot fi identificați, însă, în mod corect si corent toti factorii care vor 

influenta politicile publice in urmatorii ani. De asemenea planul de actiuni va necesita actualizari 

pe masura ce o parte din proiectele mentionate in acest document vor fi finalizate sau vor fi 

identificate altele, mai fezabile. 

Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea proiectelor, administrația 

publică locală  Blaj (APL) trebuie sa-si puna la punct un sistem coerent si concret de urmarire a 

modului in care sunt realizate si mai ales a impactului pe care acestea le au asupra comunitatii. 

Abordarea acestei maniere implica insa si participarea altor institutii guvernamentale si 

neguvernamentale, fara de care monitorizarea nu ar fi completa. In acest sens, recomandata 

Agentie/structura de dezvoltare locală poate juca un rol determinant.  

Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare si evaluare) să reprezinte 

preocuparea unor structuri diferite, evitându-se cazurile în care aceleași structuri îndeplinesc 

concomitetnt rolurile de implementare și evaluare.  

La nivelul APL Blaj trebuie să funcționeze un mecanism de monitorizare a implementarii 

proiectelor pe axa: Primar – Viceprimar – Consiliul Local. De asemenea serviciile și 

compartimentele din Primarie trebuie să aibă sarcini precise în activitatea de monitorizare a 

proiectelor implementate. Partea de evaluare trebuie să fie asigurată de organisme independente 

(de preferat din afara APL) care urmăresc gradul de realizare a indicatorilor pentru fiecare din 

proiectele implementate. Pe lângă aceasta, foarte importantă este evaluarea impactului produs de 

respectivele proiecte asupra comunității locale. Este de subliniat ca acest impact se poate evalua 

după o perioadă relativ mare după implementarea proiectelor.      
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 În funcție de gradul de realizare a proiectelor de dezvoltare strategică, în funcție de gradul de 

implementare a celorlalte documente strategice ale municipiului Blaj aprobate anterior prezentei 

strategii, în funcție de dificultățile de implementare cât și de oportunitățile apărute pe parcursul 

implementării prezentei strategii - inclusiv proiecte de finanțare, schimbări legislative, schimbări 

de priorități strategice și/sau investiționale locale, județene, regionale, naționale cât și de alți 

factori externi și interni cu influență în dezvoltarea locală, prezenta strategie poate fi actualizată, 

modificată sau completată periodic cu aprobarea consiliului local. 

 

Indicatori de monitorizare 

Indicatorii socio – economici structurați pe domeniile strategice, care trebuie urmăriți anual 

sunt următorii: 

Domenii Indicator Institutii responsabile – surse de date  

INFRASTRUCTURĂ  

Drumuri  Lungimea totală de drumuri județene (Km)  Compania Naționala de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere 

Lungimea totală de străzi (Km)  Primăria Blaj 

Sporul anual de drumuri (%)  Primăria Blaj 

Retele de 

distributie  

  

Lungimea totală rețea canalizare (Km)  Primăria Blaj  

Sporul anual rețele de distribuție apa (%)  Primăria Blaj 

Sporul anual rețele de distribuție caldură (%)  Primăria Blaj 

Sporul anual rețea de canalizare (%)  Primăria Blaj 

Comunicatii Număr total abonați rețele de comunicații  Furnizorii de servicii  

Sporul anual al conectării la rețele de 

comunicații(%)  

Furnizorii de servicii  

Servicii publice Numărul total de cetățeni deserviți (anual) Primăria Blaj 

Numărul de reclamații  Primăria Blaj 

Locuinte   Număr de persoane fără locuință Primăria Blaj 

Persoane fără locuință (% din totalul populației 

rezidente în municipiu) 

Primăria Blaj 

Prețul mediu al unei locuințe, raportat la Primăria Blaj 
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venitul mediu anual pe gospodărie  

Locuințe fără acces la infrastructura de bază 

(energie, apă, canalizare) (%)  

Primăria Blaj 

Suprafața de locuit pe locuitor (m2)  Primăria Blaj 

Rezidenți care achiziționează și dețin locuințe 

în proprietate  

Primăria Blaj 

Populație care locuiește în locuințe sociale (%)  Primăria Blaj 

Populație care locuiește în locuințe închiriate 

(%)  

Primăria Blaj 

Număr de locuințe convenționale  Primăria Blaj 

Locuire în case (%)  Primăria Blaj 

Locuire în apartamente (%)  Primăria Blaj 

Locuire în alte tipuri de locuințe (%)  Primăria Blaj 

Numărul de locuințe nou construite anual 

(locuințe sociale sau particulare)  

Primăria Blaj 

Locuințe conectate la rețeaua de distribuție a 

apei potabile (%)  

Primăria Blaj 

Locuințe conectate la rețeaua de canalizare (%)  Primăria Blaj 

Locuințe conenctate la rețeaua de energie 

electrică (%)  

Electrica  

Mediu Numărul de zile în care concentrația de SO2 

depășeste valoarea maximă admisibilă 

(125μg/m3) (media pe24h) 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba 

Aer Numărul de zile în care concentrația de NO2 

depășeste valoarea maximă admisibilă (200mg 

/ m3) (media pe 24h)  

Agenția pentru Protecția Mediului Alba 

Numărul de zile în care concentrația de O3 

depășeste valoarea maximă admisibilă (125μg / 

m3) (media pe 8h)  

Agenția pentru Protecția Mediului Alba 

Emisiile de CO2 / locuitor  Agenția pentru Protecția Mediului Alba 
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Zgomot  Populație expusă nivelului de zgomot superior 

valorii de 65 db (media pe 24h)  

Agenția pentru Protecția Mediului Alba 

Apa  Numărul de determinări privind parametrii 

chimici ai apei potabile efectuate în decursul 

unui an care depășesc valorile prescrise în 

standardele internaționale (OMS)  

Direcția de Sănătate Publică  Alba   

Numărul de determinări privind parametrii 

biologici ai apei potabile efectuate în decursul 

unui an care depășesc valorile prescrise în 

standardele internaționale (OMS și Directiva 

80/778/EEC)  

Direcția de Sănătate Publică  Alba  

Consumul anual de apă pe locuitor (m3 )  Operatorul regional de apă 

Clima  Numărul de zile cu precipitații (media pe an) Centrul meteorologic Alba 

Zile cu soare (media pe an) Centrul meteorologic Alba 

Managementul 

deseurilor 

Cantitatea de deșeuri solide (menajere și 

industriale) colectată anual (tone / locuitor) 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba 

Deșeuri solide (menajere și industriale) 

procesate la gropile de gunoi, incineratoare și 

unități de reciclare (%)  

Agenția pentru Protecția Mediului  

Alba; Serviciul de Salubritate  

Volumul materialelor reciclate  Agenția pentru Proțectia Mediului  

Alba; Serviciul de Salubritate  

Cantitatea de deșeuri solide colectate anual  Agenția pentru Proțectia Mediului  

Alba; Serviciul de Salubritate  

Procentul deșeurilor reciclate în unități 

specializate  

Serviciul de Salubritate  

Numărul de arbori plantați anual  Primăria Blaj 

Utilizarea 

terenurilor 

Creșterea suprafeței spațiilor verzi, anual Primăria Blaj 

Numărul de terenuri de sport în fiecare cartier  Primăria Blaj 

Spații verzi cu acces public (m2/locuitor)  Primăria Blaj 

Distribuția utilizării terenurilor (%) și terenuri Primăria Blaj 
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neutilizate (%) în intravilan  

Suprafața urbană destinată activităților 

specifice de amenajare a teritoriului și 

conservare (%)  

Primăria Blaj 

Densitatea populației (locuitori / km2)  Direcția Județeana de Statistică Alba 

Transportul 

local 

Distribuția utilizării mijloacelor de transport, 

autobuz, autoturism, bicicletă (%) 

Primăria Blaj 

Caracteristici ale transportului (scop, distanță și 

mijloc de transport) 

Primăria Blaj 

Numărul de automobile înregistrate local /1000 

locuitori 

Primăria Blaj 

Numărul de accidente rutiere cu consecințe 

grave (decese, răniri grave)/1000 locuitori 

Inspectoratul Județean de Poliție-Secția 

rutieră  

Nr. mediu de pasageri în vehicule motorizate Inspectoratul Județean de Poliție-Secția 

rutieră 

Energia Consumul total pe categorii de surse de energie 

(carbune, gaz, electrica, petrol)  

Direcția județeană de Statistică Alba  

Consumul anual de energie electrică pe 

locuitor (kw / locuitor 

Directia județeană de Statistică Alba 

ECONOMIC  Distribuția forței de muncă (femei / barbați) pe 

sectoare  

Agentia Județeană pentru Ocuparea 

Forței de Muncă  

PIB/locuitor la nivel local  Administrația Financiară  

Numărul de companii cu sediul în municipiu  Oficiul Registrului Comertului   

Numărul de firme înregistrate anual  Oficiul Registrului Comertului   

Spații comerciale și birouri neocupate  Primăria  Blaj 

Numărul de turiști/an înregistrați în unitățile de 

cazare  

Direcția Județeana de Statistică  

Cifra de afaceri a companiilor private (Euro)  Oficiul Registrului Comerțului   

Numărul de firme pe domenii de activitate 

(producție – comerț – servicii)  

Oficiul Registrului Comertului   
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Aportul la PIB al firmelor în funcție de 

domeniul de activitate (industrie – agricultură – 

turism)  

Oficiul Registrului Comertului   

Volumul investițiilor anuale (Euro)  Oficiul Registrului Comertului   

Volumul investițiilor straine (Euro)  Oficiul Registrului Comertului   

Social - 

Populația 

Populația totală distribuită pe sexe și grupe de 

vârstă 

Direcția Județeană de Statistică  

Populație cu vârsta sub 16 ani (%) și populație 

cu vârsta peste vârsta medie de pensionare (%)  

Direcția Județeană de Statistică  

Numărul de persoane care părăsesc municipiul  Direcția Județeană de Statistică  

Numărul de persoane care intra în municipiu Direcția Județeană de Statistică  

Populația de origine română (% din total)  Direcția Județeană de Statistică  

Alte nationalități (% din total)  Direcția Județeană de Statistică  

Gospodării Total gospodării Direcția Județeană de Statistică  

Marimea medie a gospodăriilor  Direcția Județeană de Statistică  

Gospodării cu o persoană (%)  Direcția Județeană de Statistică  

Gospodării cu familie (%)  Direcția Județeană de Statistică  

Gospodării deținute de pensionari  Direcția Județeană de Statistică  

Forța de munca Populația activă (femei, barbati, total) 

  

Agenția Județeană pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (AJOFM) 

Personal angajat (femei, bărbați, total)  AJOFM 

Rata activității (femei/barbați/total)  AJOFM 

Numărul total de șomeri  AJOFM 

Rata șomajului (pe sexe)  AJOFM 

Șomeri barbați/femei (%)  AJOFM 

Șomeri pe o perioadă mai mare de 1 an (%)  AJOFM 

Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%)  AJOFM 

Veniturile 

populației 

Venitul mediu pe gospodărie  Direcția Județeană de Statistică  

Distribuția veniturilor (femei/barbați)  Direcția Județeană de Statistică  

Număr de familii cu venit peste valoarea medie Direcția Județeană de Statistică  
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a veniturilor corespunzătoare unui trai decent  

Număr de familii cu venit sub valoarea medie a 

veniturilor corespunzatoare unui trai decent  

Direcția Județeană de Statistică  

Gospodării fără autoturism proprietate 

personală  

Direcția Județeană de Statistică  

Sanatate Număr de medici la 1000 locuitori  Direcția de Sănătate Publică Alba 

Frecvența și specificul bolilor  Direcția de Sănătate Publică  

Numărul total de persoane în evidență  Direcția de Sănătate Publică  

Speranța de viață la naștere (femei/barbați)  Direcția de Sănătate Publică  

Rata mortalității infantile  Direcția de Sănătate Publică  

Rata mortalității datorate afecțiunilor 

cardiovasculare și respiratorii, pentru persoane 

sub 65 de ani 

Direcția de Sănătate Publică  

Securitatea și 

pacea socială 

Numărul total de infracțiuni înregistrate/1000 

locuitori pe an 

Inspectoratul Județean de Poliție Alba 

Numărul de crime înregistrate /1000 locuitori 

pe an  

Inspectoratul Județean de Poliție 

Infracțiuni comerciale înregistrate /1000 

locuitori pe an  

Inspectoratul Județean de Poliție 

Furturi de/din automobile înregistrate /1000 

locuitori pe an  

Inspectoratul Județean de Poliție 

Numărul de politiști locali  Inspectoratul Județean de Poliție 

Educație  Absolvenți ai cursurilor de învățământ liceal 

care au trecut examenul de bacalaureat (%)  

Inspectorat Școlar Județean Alba 

Absolventi ai cursurilor de  învățământ liceal 

care nu au trecut examenul de bacalaureat (%)  

Inspectorat Școlar Județean 

Absolvenii ai cursurilor de  învățământ liceal 

care urmează cursurile de  învățământ superior 

(%)  

Inspectorat Școlar Județean 

Absolvenți (barbați/femei) de  învățământ  Inspectorat Școlar Județean 
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primar (%) 

Absolvenți (barbati/femei) de  învățământ  

secundar (%)  

Inspectorat Școlar Județean 

Absolvenți (barbați/femei) ai cursurilor de  

învățământ  postuniversitar 

Inspectorat Școlar Județean 

ADMINISTR

AȚIA 

PUBLICĂ 

LOCALĂ 

Număr de angajați în sectorul public  Primăria Blaj 

Cheltuiala publică anuală (Euro) Primăria Blaj 

Datoria publică (%) Primăria Blaj 

Gradul de încasare a obligațiilor (taxe, 

impozite, etc) (%) 

Primăria Blaj 

Managementul financiar al patrimoniului 

(Bilanțul consolidat de venituri și cheltuieli al 

Primăriei) 

Primăria Blaj 

Numărul de persoane angajate in Primărie Primăria Blaj 

Numărul de persoane din Primărie instruite/an Primăria Blaj 

Proiecția financiară Primăria Blaj 
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CAPITOLUL XXIV. IDENTIFICAREA RISCURILOR 

 

O categorie semnificativă de riscuri pe care o autoritate publică locală, indreptățită de lege 

să gestioneze și să armonizeze toate pârghiile de dezvoltare ale unei comunități, este cea legată de 

cadrul legislativ actual. În cadrul acestei categorii de riscuri putem identifica câteva aspecte 

definitorii care pot afecta dezvoltarea strategică. 

Un factor care afectează negativ activitatea primăriei constă în interpretările legislației 

pentru reglementarea achizițiilor publice, care crează numeroase dificultăți autorității contractante, 

ceea ce determină riscuri de întârzieri în realizarea proiectelor, pierderi financiare sau chiar 

pierderi definitive de finanțări. Mai există și riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de către 

operatorii economici, datorită contextului economic și fiscal care le afectează grav capacitatea 

tehnică și financiară, și care, implicit, inhibă dezvoltarea activităților economice și amenință 

îndeplinirea în bune condiții a contractelor finanțate din fonduri publice. 

O a doua mare categorie de riscuri este cea legată de aspectul imposibilității atragerii 

finanțărilor destinate unei autorități publice locale, ceea ce presupune o limitare atât sub aspectul 

cantității, cât și sub aspectul surselor existente. Aceste riscuri afectează probabilitatea îndeplinirii 

măsurilor de dezvoltare locală, care în principal constau în activități de investiții în obiective 

majore. 

Cea de a treia categorie de riscuri derivă din situația existentă la nivel local, respectiv  de 

capacitatea adminitrativă redusă, nivelul de pregătire a resurselor umane,  gradul de dotare cu 

echipamente și tehnici moderne și instrumentele la îndemana aparatului propriu, ceea ce 

determină riscul unei implementări deficitare a  startegiei de dezvoltare. 

S-au identificat următoarele riscuri concrete la nivelul comunității, riscuri care fac obiectul 

unui plan de management în masura în care măsurile identificate se pot rezolva la nivelul și cu 

instrumentele specifice administrației publice locale: 

I. Riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de către operatorii economici 

II. Riscul pierderii finanțărilor datorită slăbiciunilor legislației achizițiilor publice 

III. Riscul nerealizării investițiilor proprii datorită neîncasării veniturilor la bugetul local 

IV. Riscul neaccesării fondurilor europene 

V. Riscul neaccesării fondurilor din mediul privat. 
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Evaluarea riscurilor 

Evaluarea riscurilor sau cuantificarea riscurilor reprezintă o metodă de apreciere a 

“pierderilor” care vor apărea la nivelul administrației publice locale, ca urmare a nerealizării sau 

realizării parțiale a obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare locală. 

Pierderile pot fi financiare, în sensul neatragerii unor fonduri nerambursabile sau investiții 

private, scăderea gradului de satisfacție sau de încredere a cetățenilor în administrația publică 

locală, realizarea cu întârziere a unor investiții publice locale prioritare pentru comunitate. În 

funcție de probabilitatea de producere  și impact, riscurile se împart în patru categorii : 

 riscuri cu probabilitate și impact reduse 

 riscuri cu probabilitate redusă și impact mare (riscuri catastrofice) 

 riscuri cu probabilitate ridicată și impact mic 

 riscuri cu probabilitate și impact mare. 

 

I. Riscul neîndeplinirii obiectivelor contractuale de către operatorii economici 

Acesta este un risc semnificativ care apare din ce în ce mai prezent, în situațiile în  care  

procesul de evaluare și selecție a ofertelor, care este anterior atribuirii contractelor de lucrări, 

furnizare sau servicii,  nu a cuprins o analiză riguroasă a capacităților tehnice și financiare ale 

operatorilor economici participanți la procedurile de achiziție publică, inclusiv a capacității 

acestora de a susține golurile de finanțare datorate sistemului de rambursare cu întârziere a 

cheltuielilor, aplicabil proiectelor cu finanțare europeană. 

         Probabilitate Impact 

                   Medie-2 Maxim-3 

 

II. Riscul pierderii finanțărilor datorită interpretarilor legislației achizițiilor publice                                                                                                                                                                   

Problemele  legate de imperfecțiunile legislației achizițiilor apar foarte des, în special în 

perioada implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri europene post aderare. 

Concurența acerbă dintre operatorii economici duce la utilizarea in exces a dreptului de a contesta 

documentația de atribuire sau decizia autorității contractante, întârziind realizarea activităților sau 

determinând chiar nerealizarea acestora. 
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         Probabilitate Impact 

                   Medie-2 Mediu-2 

 

III. Riscul nerealizării investițiilor proprii datorită neîncasării veniturilor la bugetul local 

Resursele proprii din ce în ce mai scăzute reprezintă o realitate certă, dar în condițiile 

actuale, ponderea acestora fata de resursele atrase ar trebui sa fie comparabila. 

Acest grad de comparabilitate se referă la următoarele aspecte: 

- urmare a descentralizării administrative, o serie de cheltuieli trebuie asigurate din bugetul 

propriu al primăriei  

- anumite investiții sunt prioritare dar nu sunt finanțate din fonduri nerambursabile  

- în cazul investiîiilor din fonduri nerambursabile, rambursarea cheltuielilor poate dura 

cateva luni de zile  

         Probabilitate Impact 

                   Medie-2 Minim-1 

 

IV. Riscul neaccesării fondurilor europene 

Probabilitatea de a nu accesa fonduri europene este medie, motivat de faptul că concurența 

autorităților publice locale din orașele mai mari și din municipii este acerbă, în plus investițiile 

realizate de municipiile reședință de județ sunt considerate prioritare 

         Probabilitate Impact 

                   Medie-2 Minim-1 
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CAPITOLUL XXV. CAPACITATEA DE FINANȚARE 

 

Bugetul local reflectă evoluția activității economico – sociale a municipiului încercand să 

realizeze un echilibru între nevoile comunității și posibilitățile de satisfacere a acestora, funcție de 

resursele existente la nivel local și a celor atrase (în special din programele Uniunii Europene).  

Veniturile realizate și cheltuielile de funcționare a autorității locale, precum și cele pentru 

asigurarea serviciilor prestate pentru comunitate, inclusiv programele pentru dezvoltare au 

următoarea structură:  

- încasări din impozite și taxe  

- prelevari de la bugetul de stat  

- venituri cu destinație specială  

- venituri din auto-finanțare (administrarea patrimoniului)  

În fazele de implementare, monitorizare și evaluare sunt foarte importante comunicarea și 

transparenta, astfel incat APL trebuie să-și dezvolte o strategie de comunicare a fazelor și 

realizarilor inregistrate in implementarea strategiei.  

Pentru o bună comunicare cu comunitatea locală, APL trebuie să folosească, în special, 

întâlnirile publice.  

Întâlnirile publice intre APL si comunitatea locala trebuie sa capete un caracter de 

regularitate (ex. semestrial), avand in vedere impactul major pe care aceste intalniri le au asupra 

informarii corecte a cetateanului si, implicit, a comunitatii locale. 

Intervenţiile prin proiecte concrete asupra dezvoltării socio-economice a municipiului Blaj 

pot fi realizate prin susţinerea financiară din bugetul local, din fonduri nerambursabile 

guvernamentale, din fonduri nerambursabile europene, din fonduri rambursabile (de genul 

creditelor). La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip 

pulic-privat, care s-au dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea anumitor probleme 

comunitare în multe dintre statele europene dezvoltate.  

Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. În primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai puţin 

recomandată soluţie deoarece fondurile din această sursă sunt limitate, iar disponibilitatea 

financiară a acestora este relativă (spre exemplu, într-un anumit trimestru se poate ca încasările la 

bugetul local să fie foarte mici).  
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Creditarea  

Creditarea este o modalitate relativ simplă, din punct de vedere procedural, de obţinere a 

finanţării pentru proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor sunt insa mari şi implică şi 

un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales într-o situaţie 

de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare 

poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece 

administraţia publică devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite dar şi pentru atragerea 

de fonduri nerambursabile.  

 

Parteneriatele de tip public-privat  

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluţie general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. În municipiul Blaj există 

posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat în diverse domenii.  

 

Finanţarea nerambursabilă din fonduri europene  

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul costurilor (financiare şi temporale) aferente 

documentanţiilor pentru cererea de finanţare şi raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este 

necesară cofinanţarea locală a proiectelor şi finanţarea în totalitate a cheltuieluilor neeligibile, 

ceea ce pentru administraţia publică poate reprezenta o problemă, mai ales în cazul programelor 

de finanţare care prevăd cote mari ale contribuţiei locale. Dar marele avantaj al surselor de 

finanţare nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene este că, pentru administraţiile 

publice locale, procentul de cofinanţare proprie este relativ redus (pentru majoritatea 

programelor), iar valorile investiţiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile 

comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare.  

Finanţarea din fonduri europene nerambursabile este, în mod cert, cea mai recomandată 

modalitate de susţinere financiară a proiectelor cuprinse de Strategie. De aceea, majoritatea 

actiunilor prevazute in strategia de dezvoltare se bazeaza pe programe cu finantare europeana.  
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CONCLUZII ȘI PREVEDERI FINALE 

 

Strategia de dezvoltare a municipiului Blaj se constituie ca un document legal de lucru al 

Consiliului Local. Documentul are un caracter prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare 

şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare a municipiului pentru a le adecva evoluţiei realităţilor 

economice şi sociale.  

Strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul economic, 

social şi de protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă 

şi cu comunitatea actorilor economici. 

Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun de 

abordare şi înţelegere a realităţilor municipiului Blaj, a obiectivelor prioritare şi direcţiilor de 

dezvoltare, programelor şi proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor respective. 

În acelaşi timp, documentul exprimă prin metodologia de întocmire şi adoptare o politică 

transparentă de administrare publică în spirit european.  

Programele şi proiectele enunţate în strategie pentru atingerea obiectivelor şi realizarea 

direcţiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în 

viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanţate şi amendate, completate cu altele sau chiar 

anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, dar 

reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de 

anumite deziderate.  

Priorităţile strategiei vor fi stabilite de Consiliul Local în funcţie de necesităţi, de sursele de 

finanţare disponibile şi detalii tehnico- economice de execuţie a proiectelor.  

De asemenea, este necesar a fi evaluat impactul pe care realizarea proiectelor îl are în 

vederea atingerii obiectivului strategic general privind dezvoltarea durabilă a municipiului prin 

utilizarea eficientă a resurselor fizice şi umane în scopul asigurării prosperităţii şi calităţii vieţii 

locuitorilor săi.  

Primarul – ca autoritate executivă – are mandatul Consiliului Local şi obligaţia instituţională 

de a promova, iniţia, urmări şi finaliza - cu respectarea legilor în vigoare – toate procedurile, 

deciziile, acţiunile, activităţile, operaţiile pentru realizarea programelor şi proiectelor prevăzute în 

strategie. 
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Strategia şi documentele aferente prezente şi viitoare sunt considerate de domeniul public şi 

vor fi puse la dispoziţia societăţii civile.    

 

 

 

 

Echipa de elaborare a strategiei: 

Prof. Dr. Ioan Hosu – Coordonator elaborare strategie 

Dr. Alexandru Pavel - Expert culegere de date 

Ing. Dragoș Tomoiagă - Expert în accesarea fondurilor nerambursabile 

Ec. Ala Baltag - Expert în planificare financiară  
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