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MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

DENUMIREA LUCRARII: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL al
comunei VINŢU DE JOS, jud. ALBA;

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VINŢU DE JOS,
jud. ALBA

PROIECTANT GENERAL: S.C. CAPITEL PROIECT S.R.L.
B-dul Ferdinand I, nr.8, Alba Iulia, Jud. Alba
Arh. Barbieri Marius

COLABORATOR URBANISM: S.C. URBAN SYNAPSE S.R.L.-D.
Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, Blaj, jud. Alba
urb. Alexandru Damian, urb. Laura Damian

COLECTIV DE ELABORARE:
Şef proiect: arh. MARIUS BARBIERI

Urbanism: arh. MARIUS BARBIERI
urb. ALEXANDRU DAMIAN
urb. LAURA DAMIAN

Istorie/mediu: antrop. GLIGOR MIRCEA

Foto: MARIUS BARBIERI
ALEXANDRU DAMIAN
MIRCEA GLIGOR

SUBPROIECTANTI, COLABORATORI:
apa, canal: sing. IOAN NISTOR
drumuri: ing. EMIL BODEA
electrice: sing. VIOREL MACARIE
sociologie şi demografie: ec. SIMONA BRANIŞTE
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1.2 OBIECTUL P.U.G.
Reactualizarea Planul Urbanistic General al comunei Vinţu de Jos, ca documentaţie

tehnică de urbanism cu caracter de reglementare, are ca obiect direcţionarea şi coordonarea
amenajării teritoriului, precum şi dezvoltarea localităţilor componente pe termen scurt, mediu
şi lung, ţinându-se seama de ultimile evoluţii şi dezvoltări pe care unitatea administrativă le-a
cunoscut în ultimii ani.

Folosind ca metodă de lucru analiza multicriterială a situaţiei existente, realctualizarea
PUG va scoate în evidenta disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie în teritoriu şi
propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului în condiţiile respectării dreptului de
proprietate, promovării interesului public şi dezvoltării durabile a comunei.

Pe baza acestei orientări strategice Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local
de Urbanism aferent se elaborează în vederea atingerii următoarelor scopuri:

· Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare urbanistică a comunei;

· Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;
· Precizarea zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie;
· Creşterea calităţii vieţii;
· Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică;
· Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a

autorizaţiilor de construcţie;
· Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.

Obiective:
- D

Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică şi
particulare;

- S
Stabilirea direcţiilor teritoriale de dezvoltare a intravilanului, a destinaţiei generale şi
a condiţiilor de construibilitate a terenurilor din intravilan;

- Î
Îmbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri;

- D
Dezvoltarea echipării edilitare etc.

SOLICITARI ALE TEMEI PROGRAM
Teritoriul administrativ cu o suprafaţă de 8862 ha, cuprinde un număr de 18 sate:

Vinţu de Jos - reşedinţă de comună, Ciocaşu, Câmpu Goblii, Crişeni, Dealu Ferului, Gura
Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârâul lui Mihai,  Poeniţa, Stăuini, Valea
Goblii,  Valea lui Mihai, Valea Vinţului, Vurpăr.

S-a solicitat realizarea Planului de Amenajare a Teritoriului cu piese desenate la scara:
1:25.000 sau 1:10.000, cartograme, scheme şi Planurile Urbanistice Generale ale tuturor
localităţilor la scara 1:5.000, Regulamentul de Urbanism aferent în conformitate cu legislaţiei
în vigoare la data licitaţiei sau a documentelor ce vor apare ulterior.

PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢILOR INIŢIAT ŞI
APROBAT DE CONSILIUL LOCAL

În lucrare s-a ţinut cont de toate aprobările date de Consiliul Local Vinţu de Jos în
ceea ce priveşte Certificatele de Urbanism şi autorizaţiile de construcţie eliberate până la data
executării lucrării.
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EDITII ANTERIOARE ALE P.U.G., MODIFICĂRI SAU COMPLETARI
· Planul Urbanistic General al localităţilor comunei Vinţu de Jos, jud. Alba, elaborat de

către SC Capitel Proiect SRL, 1999.
· Reactualizare PUG, comuna Vinţu de Jos – Memoriu General, elaborat de s.n.c. –

“LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU-LE”, Alba Iulia, 2005.
· Strategia dezvoltare durabilă a comunei Vinţu de Jos, 2007 – 2013, elaborată de SC

Lotus B&B SRL, Alba Iulia, 2007;
· Plan de amenajare a teritoriului jud. Alba. Raport de mediu, elaborat de SC Proiect

Alba SA, 2009;
· Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia,
· Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din arealul Asociației Intercomunitare de

Dezvoltare Alba Iulia, realizată de Fundaţia de îngijiri Comunitare, Bucureşti, 2010.
De asemenea s-au luat în considerare Strategia dezvoltare durabilă a comunei Vinţu de

Jos 2007 – 2013 şi  presiunile investiţionale pentru teritoriul administrativ al comunei,
precum şi toate iniţiativele Consiliului Local până la această dată.

1.3. SURSE DOCUMENTARE

DATE STATISTICE
Datele statistice folosite la elaborarea actualului P.U.G. au fost eliberate în anul 2010

de către Direcţia Judeţeană de Statistică Alba.
· *** Caietele statistice ale comunei Vinţu de Jos;
· *** Recensământul populaţiei 2002 si 2010, Direcţia Judeţeana de Statistica Alba;

SUPORTUL TOPOGRAFIC AL P.U.G.
Suportul topografic pentru elaborarea actualizării P.U.G. a fost pus la dispoziţia

proiectantului de către Primăria Vinţu de Jos la scara de 1:10.000 şi 1:25.000.

1.4. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII DOCUMENTAŢIEI:

Legea nr. 50/1991 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

Privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii

Ordinul MDRL nr. 839/2009 cu
modificarile si completarile ulterioare

Pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 350/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare Privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Ordinul nr. 233/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism

Legea nr. 363/2006
Privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national – Sectiunea I – Retele de
transport

Legea nr. 171/1997 Privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national – Sectiunea II – Ape
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Legea nr. 5/2000
Privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national – Sectiunea III – Zone
protejate

Legea nr. 351/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national – Sectiunea IV – Reteaua de
localitati

Legea nr. 575/2001
Privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national – Sectiunea V – Zone de risc
natural

Codul civil Privind codul civil
HGR nr. 525/1996 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

Pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism

Ordinul comun al MLPAT, MapN, MI si
SRI nr. 34/N/1995, M/30/1995, 3422/1995,
4221/1995

Pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea
documentatiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice
pentru autorizarea executarii constructiilor.

Ordinul MLPAT nr. 13N/1999
Pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al planului urbanistic
general

Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000
Pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al planului urbanistic
zonal

Ordinul MLPAT nr. 37/N/2000
Pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de
elaborare si continutul cadru al planului urbanistic
de detaliu

Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 Pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea si
aprobarea regulamentelor locale de urbanism

Legea nr. 184/2001 republicata Privind organizarea si exercitarea profesiei de
arhitect

Ordinul comun al MLPAT, MI, SRI, STS,
MApN, MI, SIE, SPP nr. 3376/MC/1996,
2102/1996, 4093/1996, 14083/1996, M
3556/1996, 667/C1/1996, 2012/1996, D
821/1996

Pentru aprobarea conditiilor de autorizare a
constructiilor cu caracter militar

Legea nr. 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare Privind calitatea in constructii

Legea locuintei nr. 114/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare Privind locuintele

HGR nr. 907/2016

Privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor funanțate din fonduri
publice

HGR nr. 273/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora

HGR nr. 925/1995
Pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor

Ordinul nr. 735/2015 al MT

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile
române privind stabilirea zonelor cu servituţi
aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a
documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din
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aceste zone sau din alte zone în care pot constitui
obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot
afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul
aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015

HGR nr. 862/2016

Pentru aprobarea categoriilor de constructii la care
este obligatorie realizarea adaposturilor de
protectie civila, precum si a celor la care se
amenajeaza puncte de comanda de protecție civilă

HGR nr. 571/2016
Pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se impun analizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu

Ordinul comun al MLPAT si Ministerului
Culturii nr. 589/D/1992, 130/1991 cu
modificarile ulterioare

Privind unele masuri ce se impun in vederea
impiedecarii degradarii, distrugerii, precum si
protejarii bunurilor imobile cu valoare de
patrimoniu

HGR nr. 31/1996

Pentru aprobarea Metodologiei de avizare a
documentatiilor de urbanism privind zone si
statiuni turistice si a documentatiilor tehnice
privind constructii din domeniul turismului

HGR nr. 62/1996

Privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii
si de dezvoltare precum si a criteriilor de realizare
a acestora pentru care este obligatoriu avizul
Statului Major General

Ordin MLPAT nr. 189/2013

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ
privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP
051/2000"

HGR nr. 584/2001 Privind amplasarea unor obiective de mobilier
urban

Ordinul nr. 371/2002 al MIR

Pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor
tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de
siguranta aferente Sistemului national de transport
prin conducte al produselor petroliere

Norme/2007 ale Ministerului
Transporturilor

privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din
zona drumurilor şi a podurilor

Ordinul MTCT nr. 562/2003

Pentru aprobarea Reglementarii tehnice
„Metodologie de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor de urbanism pentru zone
construite protejate (PUZ)”

HGR nr. 382/2003

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind
exigentele minime de continut ale documentatiilor
de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru
zonele de riscuri naturale

HGR nr. 447/2003
Pentru aprobarea normelor metodologice privind
modul de elaborare si continutul hartilor de risc
natural la alunecari de teren si inundatii

Ordinul comun al MLPAT, DAPL,
MAPPM nr. 62/N/190/288/1955/1998

Privind delimitarea zonelor expuse riscurilor
naturale

HGR nr. 230/2003 Privind delimitarea rezervatiilor biosferei,
parcurilor nationale si parcurilor naturale si
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constituirea administratiilor acestora

Hotararea C.J. Alba nr. 27/1999 Privind zonele naturale protejate si monumentele
naturii din judetul Alba

Lista monumentelor istorice 2015 a MCC
Legea nr. 422/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare Privind protejarea monumentelor istorice

Ordin nr. 1964 din 13/2007
Privind instituirea regimului de arie naturala
protejata a siturilor de importanta comunitara, ca
parte integranta a retelei ecologice europene
Natura 2000 in Romania

Legea nr. 107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare Privind apele

Legea nr. 481/2004 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare Privind protectia civila

Legea nr. 227/2015 cu modificarile si
completarile ulterioare Privind Codul fiscal

OUG nr. 27/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare Privind procedura aprobarii tacite

OG nr. 43/1997 republicata cu modificarile
si completarile ulterioare Privind regimul drumurilor

Ordinul nr. 6/139/2003 al MLPAT, MAP

Privind masuri pentru respectarea disciplinei in
domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului in
scopul asigurarii fluidizarii traficului si a
sigurantei circulatiei pe drumurile publice de
interes national si judetean

Legea nr. 255/2010 cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de
interes national, judetean si local

HGR nr. 53/2011

Pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea
pentru cauza de utilitate publica, necesara
realizarii unor obiective de interes national,
judetean şi local

HGR nr. 540/2000 cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind aprobarea incadrarii in categorii
functionale a drumurilor publice si a drumurilor
de utilitate privata deschise circulatiei publice

HGR nr. 1/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare

Pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 215/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare Privind administratia publica locala

Legea nr. 98/2016 Privind achizitiile publice

Legea nr. 213/1998 cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind proprietatea publica si regimul juridic al
acestora

Legea nr. 241/2003
Pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia

Legea nr. 18/1991 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare Privind fondul funciar

OUG nr. 54/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind interzicerea realizarii de cladiri pe
suprafetele din fondul forestier national afectate
de incendii
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Legea nr. 7/1996 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare Privind cadastrul si publicitatea imobiliara

Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare Privind regimul juridic al contraventiilor

Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea OUG nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contaventiilor

HGR nr. 521/1997, cu modificarile si
completarile ulterioare

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind
finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate
imobiliar-edilitar si de constituire a băncilor de
date urbane, cu modificările si completările
ulterioare

Legea nr. 33/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare

Privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica

HGR nr. 583/1994

de apobare a REGULAMENTULUI privind
procedura de lucru a comisiilor pentru
efectuarea cercetării prealabile in vederea
cercetării prealabile in vederea declarării utilitarii
publice pentru lucrări de interes naţional sau de
interes local

HGR nr. 834/1991, cu modificările si
completările ulterioare

Privind stabilirea si evaluarea unor
terenurideţinute de societatiile comerciale cu
capital de stat

Criterii nr. 2665/1992, cu modificările si
completările ulterioare

Privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in
patrimoniul societatilor comerciale cu capital de
stat

Legea nr. 451/2002
pentru ratificarea Conventiei europene a
peisajului, adoptata la Florenta la 20 octombrie
2000

Legea nr. 248/2006
pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra
protectiei si promovarii diversitatii expresiilor
culturale adoptata la Paris la 20 octombrie 2005

Legea nr. 2/1968 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

Privind organizarea administrativa a teritoriului
national,

Ordin nr. 2701/2010

Pentru aprobarea Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si
de urbanism

Ordinul Ministrului Culturii
si Cultelor nr. 2518 din 04.09.2007

OUG nr. 195 din 22.12.2005, cu
modificările şi completările ulterioare

Privind metodologia de aplicare a procedurii de
descarcare de sarcina arheologica

Privind protecţia mediului

Ordin nr. 119 din  14.02.2014, cu
modificările şi completările ulterioare

Pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind modul de viaţă al populaţiei
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1.5. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE
ANTERIOR P.U.G
.
1. Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Vinţu de jos, Jud. Alba;
2. Planul de analiză şi acoperire riscuri - Alba,
3. Strategia de dezvoltare durabilă a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia.
4. Strategia de dezvoltare socială a localităţilor membre în Asociaţia Intercomunitară de
Dezvoltare Alba Iulia – AIDA.
5. Strategia turismului in judetul Alba
6. Planul local de acţiune pentru mediu – jud. Alba.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUTIE
2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII TERITORIAL-
ADMINISTRATIVE
TOPONIMIE

Vinţu de Jos este cunoscut sub numele generic de Vinţ. Acest toponim a fost tradus în
dialectul săsesc ca Wints, Wänts, în cel german ca: Unter-Wintz, Winzendorf, Weinsdorf, în
maghiară sub forma Alvinc, derivat din latinescul Alvincium. Denimirea latină a aşezării este
Binstum.

HABITATUL ŞI EVOLUŢIA AŞEZĂRILOR

Apariţia primelor aşezări umane în zonă a fost favorizată de condiţiile geografice
specifice oferite de câmpia largă şi mănoasă a Mureşului, care au asigurat condiţiile necesare
satisfacerii unor nevoi primare omului în decursul istoriei sale.

Cu certitudine, în transformarea zonei în spaţiu habitaţional, un rol major l-a avut
calitatea mediului natural, exprimată prin: resursele de hrană (posibilitatea cultivării
pământului şi calitatea acestuia, a creşterii animalelor, vânatul şi pescuitul în apele
Mureşului), abundenţa materiale de construcţii (lemn, piatră, lut), potenţialul de apărare şi
adăpost în caz de pericol, în cadrul unor puncte întărite/fortificate, bine apărate natural) cât şi
pasivă, prin posibilitatea refugiului în zone mai puţin accesibile, pe văile ţi pădurile din zonă.

NEOLITIC
Cele mai vechi urma de locuire din arealul comunei datează din neolitic, după cum o

dovedeşte descoperirile ceramice şi litice din "Câmpul Gobli", aparţinând culturii Turdaş, a
sceptrului zoomorf din piatră, descoperit în punctul "Baia" şi a materialelor descoperite în
punctul "Deasupra satului" (Vinţu de Jos - Sibişeni) databile din neoliticul târziu. La acestea
se adaugă materialele arheologice descoperite întâmplător sau semnalate dea lungul timpului,
provenind din puncte neprecizate situate pe teritoriul localităţilor Inuri şi Vinţu de Jos1.

EPOCA BRONZULUI
Habitatul uman se extinde semnificativ începând cu perioada de trecere la epoca

bronzului. Schimbările climatice înregistrate în cursul mileniului III, au avut un impact major
atât asupra mediului natural cât şi asupra societăţii umane, nevoită să facă faţă uni climat mai
aspru şi a unui proces de stepizare. În această perioadă, odată cu restrângerea suprafeţelor
împădurite are loc un proces de extindere a habitatului spre zonele mai înalte, favorizat de
creşterea rolului economic al creşterii animalelor în viaţa comunităţilor. Cea mai
semnificativă cultură aparţinând acestei perioade este cultura Coţofeni, a cărei reprezentanţi

1

Moga, Ciugudean – Repertoriul arheologic al judeţului Alba (Rep.Arh.Alba), p. 201/201_1 şi
207/213_2 şi 3.
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şi-au găsit locuri de habitare în zona satelor Inuri (Piatra cu Stânjenul), Valea Gobli (Câmpu
Gobli) şi Vurpăr.

Această extindere este mult mai vizibilă în epoca bronzului, când numărul staţiunilor
creşte, după cum o dovedesc descoperirile de la Inuri (Piatra cu Stânjeni), Câmpu Gobli, Inuri
(loc neprecizat) şi Vinţu de Jos (În faţa staţiei de pompare a gazului metan; "Deasupra
satului"; "Lisca", "Lunca Fermei"), aparţinând bronzului clasic (cultura Wietenberg) şi
perioadei de sfârşit a epocii bronzului (cultura Noua)2. Însuşirea şi extinderea metalurgiei
cuprului şi bronzului în această epocă este confirmată de prezenţa unui număr mare de
artefacte descoperite în zonă, precum două topoare de aramă (unul cu braţele în cruce şi unul
cu un singur tăiş), un topor şi un inel de bronz3

PERIOADA HALLSTATTIANĂ
Descoperirile aparţinând primei epoci epocii fierului efectuate reconfirmă existenţa

unor comunităţi umane puternice, situate în zona de interes economic imediat a marii
fortificaţii hallstattiene de la Teleac. Din această perioadă sunt semnalate urme de locuire pe
teritoriul satului Vurpăr, în dreptul bisericii catolice, şi Vinţu de Jos, în apropiere de Staţia de
gaz şi "Deasupra satului" (cultura Basarabi), provin depozitele de bronzuri descoperite în
punctele "Conul Chişcheşului şi "Groape", primul cu 25 al doilea cu 23 de obiecte diferite din
bronz şi fier, datând din Hallstatt C4. Între piesele acestor depozite, alături de topoare se mai
remarcă două brăţări, două torques şi un padantiv, fapt ce evidenţiază statutul social al
deţinătorului.

PERIOADA DACICĂ
În perioada dacică habitatul uman se menţine foarte activ pe teritoriul actualei

comune, fapt favorizat de prezenţa resurselor naturale favorabile practicării agriculturii, dar şi
de situarea în apropierea unor importante centre de putere, precum cele de la Piatra Craivii,
Săsciori şi Căpâlna.

Descoperiri aparţinând acestei perioade sunt semnalate la Inuri (Piatra cu Stânjeni),
Vinţu de Jos (Sibişeni - Deasupra satului şi Podul CFR, Staţia de gaz metan – Villa rustica,
Lunca Fermei etc.) şi Vurpăr (descoperire izolată). Perioadei dacice îi aparţin o serie de
materiale provenite din descoperiri întâmplătoare precum: un fragment de dolium dacic, o
ceaşcă dacică, o monedă romană de argint din perioada republicană etc. Subliniem prezenţa
aşezării de la "Lunca Fermei" unde a fost identificată pe baza materialelor arheologice o
aşezare civilă deschisă din perioada dacică, aflată în directă relaţie cu artera majoră de
circulaţie de pe Valea Mureşului.

Cea mai importantă descoperire aparţinând acestei perioade este tezaurul monetar
roman, ieşit la suprafaţă  în urma efectuării lucrărilor agricole. Tezaurul, format din  37 denari
romani republicani, emişi în perioada 172-77 provine din punctul Piatra cu Stânjenu. Tot din
zonă provine şi un torques dacic realizat din sârmă de argint împletită5. Cercetările
arheologice efectuate în acest punct au scos la iveală prezenţa chirpicului ars şi a cărbunelui
evidenţă existenţa unei aşezări sau chiar punct fortificat cu rol de observaţie în bazinul
superior al Văii Vinţului.

Toate aceste descoperiri ilustrează varietatea formelor de relief pe care populaţia
dacică le-a utilizat ca habitat, începând cu lunca joasă din preajma Mureşului, continuând cu
zona colinară a Munceilor Vinţului, până aproape de cumpăna de ape dintre Valea Mureşului
cu Ampoiul.

2 Ibidem, p. 111/95_2,  p. 201/201_1, p. 210/2, 207/213_3, 4, 5 şi 6.
3 Ibidem, p.  207/213_3.
4 Ibidem, p. 208/213_7 şi 8.
5 Ibidem, p  112/95_2.
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PERIOADA ROMANĂ
Odată cu instaurarea stăpânirii romane în Dacia şi stabilirea Legiunii a XIII – Gemina

pe teritoriul actualului oraş Alba Iulia, Apulum, acesta s-a transformat într-un important
centru militar, politic şi economic. În noile condiţii teritoriul actual al comunei Vinţu de Jos
devine o importantă zonă economică a noului centru urban, destinat să contribuie la
asigurarea aprovizionării acestuia cu bunuri alimentare. Totodată a acest spaţiu se afla la
confluenţa a două importante drumuri romane, cel de pe Valea Mureşului, care lega
Sarmizetusa Ulpia Traiana de Apulum şi Potaisa, cu cel care trecea spre Valea Oltului, prin
sudul Transilvaniei.

În acest con text locuirea şi exploatarea economică a acestui spaţiu se extinde,
mărturie stând multitudinea de materiale arheologice descoperite întâmplător sau în urma
cercetărilor arheologice. Din această perioadă s-a identificat prin intermediul aerofotografiei
prezenţa unei "Ville romana", cercetată ulterior şi arheologic, în dreptul Staţiei de pompare a
gazului metan. Pe teritoriul satului Vinţu de Jos, urme romane s-au mai descoperit, la vărsarea
râului Pian în Mureş, deasupra Gării CFR în punctul "Dealu cu vii";  "După Gară"; la "Valea
Rea"; "Deasupra satului" şi pe teritoriul satului Sibişeni, pe "Dealu Comorii" etc. Alte
descoperiri romane sunt semnalate pe teritoriul satului Vurpăr (substrucţii de clădire, un altar
închinat zeului Mitra, statui şi inscripţii funerare) precum şi la Inuri, în pădurea "Prislop".

De asemenea pe teritoriul actualelor localităţi Vinţu de Jos şi Vurpăr au ieşit la iveală
urmele vechilor drumuri romane, care traversau zona.

Cantitatea şi bogăţia materialelor descoperite, denotă o înfloritoare viaţă economică şi
socială, favorizată de situarea sa geografică în apropierea centrului urban Apulum şi pe una
din cele mai importante magistrale care traversau provincia Dacia.

MILENIUL III - X
În decursul primului mileniu spaţiul habitaţional pe teritoriul actualei comune se

restrânge semnificativ. De această dată tocmai condiţiile care au format extinderea habitatului
în perioadele de linişte, de sub stăpânirea romană, devin o piedică în calea dezvoltării,
datorită trecerilor şi incursiunilor popoarelor migratoare. În a doua parte a sec. XIX s-a
descoperit pe actualul teritoriul al Vinţului de Jos, un mormânt, a cărui inventar funerar era
format din două coliere, o verigă de păr şi o brăţară deschisă6

Începând cu cel de-al doilea mileniu are lor o reevaluare a habitatului uman în acest
spaţiu geografic fenomen vizibil în creşterea numărului de aşezări semnalate la nivelul
întregii zone. Cele mai vechi urma arheologice de locuire apar pe teritoriul fostului sat
Sibişeni şi în punctul "Lunca Fermei", unde s-a descoperit  materiale arheologice, care prin
factură, forme şi decor se încadrează în ceramica specifică secolelor XI-XIII din Transilvania,
de "tip Ciugud"7 În cursul sec. XII numărul acestora creşte simţitor, după cum o dovedesc
descoperirile din punctele: "Deasupra satului", şi "Podei" aparţinând sec. al XII-lea, situate la
limitele aceleia-şi terase şi cele de la Ciugăi, de mijlocul sec. al XII-lea.

PERIOADA FEUDALĂ
În decursul sec. IX şi prima parte a sec X sud-vestul Transilvaniei cu aşezările de la

Bălgrad (Alba Iulia) şi Blandiana s-au aflat sub controlul regatului Bulgar8, pentru ca  în a
doua parte a sec. X aici să fie amintită prezenţa unei căpetenii de origine maghiară, creştinată
la Constantinopol, Gyula (Gyla)9, aflat în fruntea unei structuri de putere, probabil de tipul
voievodatului. Primele aşezări din actualul areal al comunei Vinţu de Jos au aparţinut

6 Gh. Cornescu, Monografia comunei Vinţu de Jos, p. 39.
7 O. Ghenescu, D. Sana, V. Ştefu – Cercetări arheologice de suprafaţă în sectorul Vinţu de Jos-Tărtăria,
în BCŞS, nr. 8/2002, p. 82.
8 P. Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale (895-1526), Cluj-Napoca, 2006, p. 33.
9 Ibidem, p. 52.
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populaţiei autohtone, după cum o certifică materialele ceramice, descoperite în punctul
„Lunca Fermei”, care prin factură şi decor sunt atribuite „tipului Ciugud”, de sec. X-XI, cu
toate că prezenţa unui fragment provenit dintr-un vas cu toartă, cu decor specific de „tip
Dridu”, având analogii în descoperirile aparţinând fazei I de la cimitirul II Alba Iulia – Staţia
de salvare, coboară începuturile aşezării către secolul IX-X10.

Pentru sfârşitul sec. XI şi începutul sec. XII numărul descoperirilor creşte, după cum o
dovedeşte prezenţa aşezarea de la Vinţu de Jos - „Cingăi”, situată în zona sudică a localităţii
şi datată de către Th. Nagler în sec. al XII-XIII-lea11; „Podei” şi „Deasupra Satului”, care
conservă caracteristicile ceramicii de tip „Ciugud”, datată în sec. X-XI12.

ATESTARE DOCUMENTARĂ ŞI TOPONIMIE
Vinţu de Jos.

Prima aşezare amintită documentar pe teritoriul actualei comune este  Vinţu de Jos.
Dar asupra datei semnalării documentare a acestuia, părerile specialiştilor sunt împărţite.

Unii specialişti, printre care Nicolae Iorga, iar mai târziu Ioan Şerban13 consideră că
primul document care face referire la această aşezare, este unul provenit de la cancelaria
regelui maghiar Andrei al II-lea, din 1219, prin care acesta dona arhiepiscopiei de Strigoniu
un "pământ chemat "Wynchy" împreună cu "udvornicii" şi conducătorul lor, un  Jenke
Wajvoda, un Iancu Voievod, pe care N. Iorga il consideră un conducător al populaţiei locale,
româno-slave.

Cea de-a doua variantă, îmbrăţişată de către Coriolan Suciu14 şi Ghe. Anghel, susţine
o datare ceva mai târzie, respectiv anul 1248 când Laurenţiu, voievodul Transilvaniei
confirmă saşilor colonizaţi aici mai multe scutiri pentru folosirea pădurilor, păşunilor şi
apelor.

După cum au demonstrat descoperirile arheologice pe vatra Vinţului a existat o
aşezare medievală care precede colonizarea saşilor în zonă şi atestările documentare amintite.
Aceste prime vetre de locuire sunt localizate în zonele "Cingăi" şi "Deasupra Satului",
începuturile lor coborând către sec. XI-XII sau chiar mai mult. Ele ar putea aparţine acelor
"udvornici", amintiţi documentar în 1219.

Vurpăr
Tot la 1248 este atestată documentar şi aşezarea de la Vurpăr, locuită de asemenea de

către saşi colonizaţi, sub numele de "Burgberg" (Dealu Cetăţii), fapt ce sugerează că deja aici
exista sau era în construcţie o fortificaţie.
Denumirea actuală îşi are originea în

Aşezările de la Vinţu de Jos şi Vurpăr, au fost întemeiate după toate probabilităţile în
aceia-ţi perioadă, destinul lor fiind şi ulterior strâns legat, deseori ele fiind privite ca una şi
aceia-şi aşezare.

Ridicarea cetăţii feudale timpurii de la Vurpăr are loc către mijlocul sec XIII,  de către
saşii din cele două aşezări; Vinţ şi Vurpăr, în scop de apărare.  Descoperiri monetare confirmă
faptul că cetatea era în construcţie la 1848, incursiunile tătare din 1241-1242, constituind
probabil un impuls în ridicarea ei. Fără a fi  lămurită pe deplin, începuturile fortificaţiei de la
Vurpăr, stabilite pe baza materialelor arheologice descoperite în săpătură coboară către

10 S.Ş. Ghenescu, Cercetări arheologice de suprafaţă în sectorul Vinţu de Jos . Tărtăria, în BCŞS, nr. 6,
2000, p. 81-83;
11 Th. Nägler, Vinţu de Jos în feudalismul timpuriu, în Apulum 8, 1971, p. 37-38. (29-39);
12 Gh. Anghel, Noi descoperiri arheologice în legătură cu aşezarea feudală timpurie de la Alba Iulia, în
Apulum VII/1, 1968, p. 480, nt. 4. (469-481)
13 I. Şerban, Biserica reformată din Vinţu de Jos, în Apulum XI, 1973, (p. 292-310)
14 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I şi II, Bucureşti, 1967.
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mijlocul sec. al XIII-lea15.
Cetatea era apărată de o incintă ovală, din piatră, cu o grosime de cca. 1,35 m şi un val

de pământ pe latura estică. Accesul în cetate se făcea prin partea nordică, pe o poartă protejată
cu un turn dreptunghiular (construit într-o fază mai târzie) şi un şanţ.

Fortificaţia are două faze de utilizare, prima începând din 1270 până în 1526, când
este incendiată şi o a doua fază între începutul sec. XVII şi prima parte a sec. XVIII, când
este incendiată şi distrusă de către Austrieci16.

Fortificaţia are o poziţie dominantă, fiind ridicată pe un bot de deal aflat la confluenţa
pârâului Inuri cu Valea Vinţului, la cca. 4 km de confluenţa acesteia cu Mureşul.

Sibişeni:
În 1267 este amintită documentar moşia "Vinţişoara", ca proprietate a lui Henning din

Vinţ, de unde prin danie regală ajunge în stăpânirea lui Chiel din Câlnic. În 345 moşia
amintită se afla în posesia grofilor de Câlnic sub numele de "Rohundorf" sau "Vinch". În
1580 se găseşte în proprietatea principelui Transilvaniei, Cristofor Bhatori (1756-1580),
pentru ca la 1663 veniturile acesteia să fie dăruite de către principele Mihail Apaffi (1661-
1690) "şcoalei ortodoxe" (calvine) din Orăştie, când apare sub numele de Sebeşel17. Moşia
Vinţişoara este achiziţionată ulterior de către oraşul Sebeş. Este posibil ca în acest moment
satul să fi fost mutat pe actualul amplasament.

Faptul că moşia, inclusiv satul de iobagi de pe aceasta, apare documentar anterior
cumpărării sale de către Oraşul Sebeş cu actualul nume nu confirmă aprecierea dl. prof. G.
Cornescu, în Monografia comunei Vinţu de Jos nici momentul trecerii în proprietatea oraşului
Sebeş şi nici că actuala denumire ar fi legată de această strămutare ("adică oameni veniţi din
Sebeş"). Asocierea ar putea fi făcută mai degrabă de apartenenţa moşiei la Cristofor Bhatori
şi locuirea acestuia la Sebeş. Rămâne totuşi certă legătura toponimului Sibişeni cu cea a
oraşului Sebeş.

DATE CRONOLOGICE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A LOCALITĂŢILOR
COMUNEI

Prima aşezare amintită documentar pe teritoriul actualei comune este actuala localitate
Vinţu de Jos. Dar asupra datei semnalării documentare a acestuia, părerile specialiştilor sunt
împărţite. Nicolae Iorga, iar mai târziu Ioan Şerban18 consideră că primul document care face
referire la această localitate, este unul provenit de la cancelaria regelui maghiar Andrei al II-
lea, din 1219, prin care acesta dona arhiepiscopiei de Strigoniu un "pământ chemat "Wynchy"
împreună cu "udvornicii" săi. Tot aici este amintită prezenţa coloniştilor saşi, la 1248, când
Laurenţiu, voievodul Transilvaniei le confirma mai multe scutiri pentru folosirea pădurilor,
păşunilor şi apelor. Alţi cercetători, precum Coriolan Suciu19 şi Ghe. Anghel consideră mai
degrabă anul 1248, ca prima atestare a localităţii.

Într-o enumerare succintă vom aminti câteva date documentare din istoria aşezării
Vinţu de Jos şi celorlalte sate componente20.

Aşezările de la Vinţu de Jos şi Vurpăr au cunoscut în perioadele de linişte ale evului

15 Gh. Anghel, Fortificaţii medievale de piatră din sec. XIII-XVI, Cluj-Napoca, 1986, p. 194.
16 Ibidem, p.196.
17 N. Drăganu, Mihail Halici. Contribuţie la istoria culturală românescă din sec. XVII, în Dacoromania,
Buletinul Muzeului Limbei Române, Cluj, Anul IV, 1924-1926, pp. 88-89; I. Raica, Sebeşul, Cluj-Napoca,
2002, p 36-37.
18 I. Şerban, Biserica reformată din Vinţu de Jos, în Apulum XI, 1973, (p. 292-310)
19 C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I şi II, Bucureşti, 1967.
20 Cronologia a fost realizată după datele cuprinse în albumul momografic "Odihnioară în Vinţu de Jos"
de Cristian Florin Bota.  Aici autorul a înserat şi o cuprinzătoare cronologie a reperelor care au jalonat evoluţia
comunităţilor locale, începând din zorii istoriei până astăzi. Sursa: http://odinioarainvintudejos.ro/repere.html
(23.05.2012).

http://odinioarainvintudejos.ro/repere.html
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mediu o dezvoltare rapidă, favorizată atât de spiritul întreprinzător şi libertăţile de care  s-a
bucurat comunităţile săseşti, câr mai ales de înscrierea lor în circuitul comerţului cu sare. În
Vinţu de Jos se aflau depozitele de sare aparţinând cămării de la Sibiu, iar la Vurpăr cele de la
Turda. În aceste depozite era adusă sarea cu carele de la cele două saline, pentru ca mai
departe să fie transportată cu plutele pe Mureş. Depozitele se găseau pe cele două maluri ale
Mureşului, urmele celor de la Vinţ fiind localizate în apropierea podului peste Mureş.

Într-un document de la 1248 se prevedea ca plutele construite la Vinţ să fie scutite de
orice taxă, în timp ce pentru plutele de la Vurpăr se percepea o taxă în funcţie de mărimea
plutelor.

Din punct de vedere ecleziastic, aşezările de la Vinţ şi Vurpăr aparţineau de Uniunea
decanatului săsesc din Sebeş. Parohia catolică sau "Plebania" din Vinţ fiind amintită într-un
document emis de către papa Urban al II-lea, în martie 1264, prin care dăruieşte magistrului
Joanche, arhidiacon de Orăştie veniturile acesteia pentru completarea veniturilor. Sfârşitul
sec. al XIII-lea şi începutul sec. al XIV-lea se apreciază a fi perioada când au fost construite
bisericile de la Vinţ şi Vurpăr, caracterizate prin elemente arhitecturale şi constructive
specifice goticului timpuriu.

La începutul sec. XIV este înfiinţată mănăstirea dominicană de la Vinţu de Jos, pe
locul unde mai târziu a fost ridicat Palatul Martinuzzi. Prima menţiune scrisă despre aceasta
datează de la 1362, când este menţionat abatele Alard, conducătorul ei.

După o perioadă de dezvoltare şi prosperitate, circumscrisă mai ales sec. XIV,
mănăstirea va fi puternic afectată de incursiunile turceşti din anii 1438 şi 1442. Aceste
evenimente tragice vor avea implicaţii majore şi de ordin demografic, saşii iniţial majoritari
fiind depăşiţi numeric de către populaţia românească şi maghiară.

Începutul sec. XIV, aduce puternice disensiuni între capitlu bisericii catolice din Alba
Iulia şi cel săsesc din Sebeş, oglindit într-un document din 1309, unde este menţionată şi
audierea unor martori din Vinţ, şi a primului paroh cunoscut aici, Godeschalcus. La acea dată
Vinţu este amintit ca oraş "Civitas Wynz".

În 1393 regele Sigismund al Ungariei (1387-1437) scoate Vinţu, devenit târg
(Oppidum Alsowyncz) de sub administrarea voievodului Transilvaniei, trecându-l sub
administrarea  Universităţii Săseşti, alături de centrele Sebeş şi Sibiu. Dezvoltarea sa
economică şi administrativă ulterioară îi permite să fie declarat la 1430, împreună cu
Vurpărul, oraş liber regal, cu toate privilegiile de care se bucurau şi celelalte oraşe săseşti.  La
acea dată sub administrarea sa se aflau localităţile Tărtăria, Cârna şi Răcătău.

Între 1430-1526 Vinţu de Jos şi Vurpărul fac parte din structura administrativă a celor
şapte scaune săseşti, având reprezentanţi în forul suprem de judecată de la Sibiu. Creşterea
treptată a ponderii populaţiei maghiare a dus la apariţia unor situaţii conflictuale în sânul
comunităţii, datorită cererii acestora de a participa la conducerea comunităţii. Într-un
document din 21 ianuarie 1510 este consfinţită înţelegerea dintre primarul şi preotul din Vinţ,
prin care se stabilea ca postul de primar să fie ocupat alternativ, un an de saşi şi unul de
maghiari. De asemenea în sfaturile celor două comunităţi urmau să intre alături de
reprezentanţii saşilor şi a maghiarilor şi reprezentanţi ai slavilor aduşi aici de către Iancu de
Hunedoara, în urma campaniilor antiotomane efectuate de către acesta în sudul Dunării.

Alianţa antiotomană dintre regele Ungariei Ludovic al II-lea şi domul Ţării
Româneşti, Radu de la Afumaţi, acesta primeşte ca danie feuda regală a Vinţului (inclusiv
Vurpărul), scoasă de sub administrarea Universităţii Săseşti. Unele surse vorbesc de primirea
în schimb a cetăţii Poienari, de către regele Ludovic.

La începutul sec. al XVI-lea, în contextul extinderii reformei şi declinul catolicismului
din Ardeal, mănăstirea dominicană de la Vinţu de Jos decade, ultimii săi călugării fiind
izgoniţi de nobilul Nicolae Kozar de Zwed, pe la 1532, când acesta îşi stabileşte reşedinţa
aici. Un document de la 1552 aminteşte fosta mănăstire ca fiind în stăpânirea nobilului
Nicolae Kocsardy, care va transforma mănăstirea în castel. De la acesta mănăstirea/castel
ajunge în 1545 în posesia cardinalului Georg Utjessenovicz-Martinuzzi, arhiepiscop de
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Esztergom şi guvernator al Transilvaniei. Până în 1551 cât castelul se va afla în posesia
acestuia va suferi ample reamenajări şi extinderi.

După înfrângerea Ungariei la Mohacs, în 1526, în contextul luptelor dintre partida
imperială, a lui Ferdinand de Habsburg, sprijinită şi de saşii transilvăneni şi cea turcofilă,
reprezentată de principele Ioan Zapolya, Vinţu de Jos şi Vurpărul sunt aprig disputate, saşii
încercând să-şi restaureze controlul asupra cestei zone. În 1530 Vinţu de Jos şi Vurpărul trec
definitiv în stăpânirea lui  Zapolya, care le dăruieşte lui Radu Paisie, domn al Ţării
Româneşti, pentru ajutorul acordat în prinderea rivalului său, Ştefan Mailath.

După 1545 Vinţu revine definitiv în stăpânirea principatului transilvănean, aici
avându-şi reşedinţa şi cardinalul Martinuzzi, tutorele fiului lui Zapolya, principele Ioan
Sigismund. După asasinarea acestuia de către generalul imperial Castaldo, domeniul Vinţului,
inclusiv castelul, vor reveni  principelui Ioan  Sigismund, apoi la nobilul Gaspar Bekeş, care
îl va stăpânii până în 1573.
În anul 1564, pe fondul mişcărilor religioase din secolul al XVI-lea, parohia din Vinţu de Jos
a fost desfiinţată, vechea biserică catolică ajungând în posesia reformaţilor, care o transformă
în biserică reformată.

În 1573 castelul Martinuzzi este ocupat de principele Transilvaniei, Ştefan Bathory,
rămânând în familia acestora până în 1758, când revine în posesia Margaretei Majlath.

La începutul sec. al VII-lea principele Gabriel Bethlem a reconstruit castelul din
Vinţu de Jos, fapt ilustrat şi de inscripţia aflată deasupra porţii de intrare, lucrările fiind
finalizate în anul 1617. În această perioadă are loc colonizarea succesivă a unor grupuri de
anabaptişti moravi, de orientare huterită, cunoscuţi sub numele de "habani" şi recunoscuţi ca
buni meseriaşi. Ideologia acestora presupunea respingerea botezului pentru copii şi
comunitatea de bunuri.

În 1622 aceştia primesc actele de donaţie pentru terenurile pe care erau aşezaţi, în care
sunt stabilite limitele prin enumerarea proprietarilor vecini, precum şi privilegiile acordate
acestora de către principe. Terenul pe care era aşezată comunitatea anabaptistă se mărginea
spre nord cu râul Mureş. Se apreciază că procesul de colonizarea anabaptiştilor habani s-a
desfăşurat în mai multe perioade cuprinse între 1621 şi 1649, în final comunitatea fiind
apreciată la 1500-1700 de persoane.

Abilităţile meşteşugăreşti ale acestora şi încercarea principelui de a creşte numărul
meşteşugarilor aflaţi în afara breslelor săseşti, a constituit factorii hotărâtori ai colonizării lor
pe domeniile princiare de la Vinţ. Acest fapt ce a dus la creşterea adversiunii faţă de aceştia, a
păturilor conducătoare şi a breslelor din centrele economice săseşti, fapt ce transpare şi din
cronica lui Georg Kraus. Talentul artistic al meşteşugarilor habani s-a păstrat până astăzi în
obiectele realizate de aceştia, după cum o dovedesc exponatele din Muzeul Naţional
Maghiar21.

21 Sursa: http://mek.oszk.hu
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Ceramică habană de
sec. XVII

Cesti habane cu capac

Teracotă habană de
sec. XVII

Cană de sticlă cu montură de email  Urcior
nou creştin (haban)

Veselă habană
(1679)

La mijlocul sec. XVII are loc un moment important pentru comunitatea românească
de la Vinţu de Jos, prin înnobilarea la 20 mai 1664 a preotului ortodox Ioan Zoba, zis şi Popa
din Vinţu Românesc (alias popa de olah Alvincz), de către principele Transilvaniei  Mihai
Apaffi. Păstorirea spirituală a lui Ioan Zoba a comunităţii ortodoxe de la Vinţu de Jos până în
1690, reprezintă o perioadă de maximă înflorire a parohiei ortodoxe, de această epocă fiind
legată şi construirea bisericii de piatră, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului".

După 1700, odată cu scindarea religioasă a comunităţilor româneşti din Ardeal şi
trecerea unei părţi a populaţiei la greco-catolicism, biserica va intra în posesia noii
confesiuni.

După cucerirea Transilvaniei de către Imperiul Habsburgic, Vinţu de Jos va ajunge
victimă în războiul "curuţilor", conduşi de Francisc Rakoczi al II-lea, care va asedia castelul
Martinuzzi în 1704.

La începutul sec. al XVIII-lea Vinţu de Jos va mai înregistra un aport semnificativ de
populaţie alogenă, prin colonizarea aici de către împăratul austriac Leopold, în 1701, a unui
grup de franciscani bulgari alungaţi din sudul Dunării. Aceştia vor construi în 1724 biserica şi
claustru mănăstirii franciscane din localitate. În decursul acestui secol au loc o serie de
disensiuni dintre comunităţile româneşti; greco-catolică şi ortodoxă, pentru utilizarea
bisericii, dar şi catolicizarea şi în final dispariţia comunităţii anabaptiste de aici.

Răscoala populaţiei româneşti din Munţii Apuseni sub conducerea lui Horea are
ecouri largi şi în zonă. În ziua de 6 noiembrie, cete de ţărani răsculaţi, în mare parte iobagi
din Cârna, Inuri şi Răcătău, cărora li s-au adăugat locuitorii din suburbiile oraşului Sebeş  au
atacat Vurpărul, unde au devastat curtea nobilului Fabian, pustiind alte 37 de curţi nemeşeşti,
au incendiat biserica reformată şi l-au ucis pe judele comunei, Samuil Jozsa, după care au
trecut Mureşul cu luntrile, îndreptându-se spre Vinţu de Jos. Aici s-a întâlnit cu alte  cete de
răsculaţi şi au devastat curtea baronului Banffi, şi ale altor nobili locali. În total au fost
incendiate 37 case şi curţi nobiliare, căzând totodată furiei răsculaţilor 9 persoane, printre
care şi primarul localităţii. Pentru aceste atrocităţi instanţa judecătorească a comitatului Alba
a condamnat la moarte pe Serafim Gonţă din Vinţ, Ion Munteanu, din Vurpăr, Ionaş şi cu
Solomon Ispas din Cârna, conducători locali ai răsculaţilor.
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Donarea domeniului Vinţu de Jos şi a localităţilor din jur, de către împăratul Francisc I
capitlului romano-catolic de la Alba Iulia, în decembrie 1808, va transforma castelul
Martinuzzi în reşedinţa estivală a mai multor episcopi ardeleni.

În timpul evenimentelor de la 1848, cca. 400 de nobilii maghiari din Vinţu de Jos şi
Vurpăr, împreună cu familiile lor s-au refugiat în castelul Martinuzzi, pentru a se apăra. La
intervenţia unuia dintre căpitanii revoluţionarilor români, preotul greco-catolic Ioan Cornea
au început tratative între cele două tabere, care s-au încheiat la 23 octombrie 1848. În urma
acestor tratative s-a încheiat între comunitatea română şi cea maghiară din satele Vinţ şi
Vurpăr, Valea Vinţului, Sibişeni
şi Dealul Fierului, o convenţie
de pace, părţile obligându-se să
nu folosească forţa în relaţiile
dintre ei, o înţelegere pentru
folosirea în comun a păşunilor,
precum şi un legământ de
depunere a armelor de către
maghiarii baricadaţi în castel.
Modul de rezolvare a
problemelor între cele două
comunităţi constituind un
excelent exemplu de relaţie
interetnică, la acei ani.

În decursul sec. al XIX-
lea populaţia românească din
zona Vinţului avea o situaţie economică inferioară, în condiţiile în care majoritatea terenurilor
agricole erau în proprietatea unor familii nobiliare, precum groful Rheday, a cărui castel se
afla în apropiere de castelul Martinuzzi, sau a baronului Horvath, a cărui castel se afla în
centru comunei (transformat ulterior în fabrică de spirt de către evreul Paul Gluk), dar şi ale
altor familii precum:

Aceste realităţi economice permit înţelegerea participării ample a populaţiei româneşti
la evenimentele de la sfârşitul Primului Război Mondial, care au culminat cu Unirea de la
1918.

După Marea Unire, Vinţu de Jos a jucat un important rol administrativ, fiind reşedinţă
de plasă până în 1949, cu consecinţe asupra fondului locativ, atât prin transformarea
destinaţiei unor clădiri cât şi prin construirea unora noi.

Trecerea în revistă a evoluţiei istorice din zona Vinţu de Jos, inventarierea siturilor
arheologice şi a monumentelor
istorice, din acest studiu, oferă
o bază documentară minimală
necesară elaborării cadrului
viitor de dezvoltare teritorială
al unităţii administrative –
Vinţu de Jos.

DOCUMENTE
CARTOGRAFICE

În 1532 Iohannes
Honterus, un învăţat sas din
Braşov şi părintele
reformismului în Transilvania,
tipăreşte la Basel o hartă a
Transilvaniei, care va constitui una din principalele surse de inspiraţie pentru cartografii sec.
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al XVI-lea şi al XVII-lea, intitulată "Chorographia Transylvaniae". Aici sunt reprezentate şi
cele două aşezări săseşti Vinţu de Jos (Voinz) şi Vurpăr (Borprig).

Harta prezintă cele două aşezări prin simboluri specifice unor aşezări întărite, aluzie la
prezenţa celor două fortificaţii existente: Cetatea de la Vurpăr şi castelul fortificat Martinuzzi.

Unul dintre cele mai vechi documente cartografice care amintesc localităţile Vinţu de
Jos şi Vurpăr este harta
„Siebenbürgen” din
Chorographia lui Wolfgang
Lazius, Siebenbürgen
[Kartenausschnitt aus Regni
Hungariae Chorographia Vera,
Wien 1556].
Aici localităţile Vinţ ( redat în
ortografie veche germană sub
forma Wynz) şi Vurpăr (redat
sub forma Porprig) sunt
reprezentate sub  forma unor
puncte întărite, amintind de
existenţa celor două
fortificaţii: cetatea de la
Vurpăr şi castelul Martinuzzi.

O altă lucrare cartografică,  semnificativă pentru sec. al XVI-lea este
„Transilvania”, editată la Viena în 1566 de către Ioes Sabucus Pannonius. În această
reprezentare cele două aşezări sunt reprezentate sub forma unor centre urbane întărite, aluzie
la cele două fortificaţii şi la statutul urban al acestora

Pentru secolul XVII un
document cartografic care
aminteşte cele două aşezări
este harta " Transylvania"
(Sibenburgen) datorată lui
Guihelmum et Ioannem
Blaeu, din 1634. Cele două
localităţi Vinţu de Jos, redat
ortografic "Wintz" şi Vurpăr,
redat "Borbrig" sunt redate
corect amplasate una faţă de
cealaltă, pe cele două maluri
ale Mureşului. Harta nu
evidenţiază elemente
urbanistice specifice.

Veneţianul Vincenzo Coronelli, călugăr franciscan cunoscut cosmograf, cartograf,
editor şi enciclopedist, dar mai ales pentru atlasele  şi globurile sale geografice al sec. XVII, a
publicat la Veneţia în 1696 o hartă a Transilvaniei, în care figurează şi cele două aşezări.
Vinţu de Jos (Wintz) şi Vurpăr (Borbrig ó Borhigh), dar fără a ilustra în vreun fel importanţa
sa administrativă, culturală sau urbanistică. Atrage atenţia nesiguranţa autorului asupra
numelui real al actualei aşezări Vurpăr,  Borbrig sau Borhigh.



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

24

Odată cu sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec. al XVIII-lea, în contextul
conflictelor militare care a zguduit Europa, cartografia cunoaşte o dezvoltare aproape
explosivă, prin dezvoltarea cartografiei militare şi a metodelor de reprezentare.

Pentru zona noastră de interes de cea mai mare importanţă sunt hărţile militare
austriece din a doua parte a sec. XVIII (1769-1773), cunoscute sub denumirea generică de
"Hărţile Iosefine" (Josephinische Landaufnahme). Importanţa lor rezidă din scara la care au
fost realizate (1 : 28 000) şi reprezentarea amănunţită a elementelor din teren, fapt ce ne
permite să avem o imagine veridică asupra structurii urbanistice a unei aşezări, începând cu
reţeaua stradală, amplasamentul gospodăriilor şi a principalelor instituţii (biserici, fortificaţii,
castele, instalaţii hidraulice, surse de apă etc), structura loturilor în intravilan, toponimia
deosebit de bogată, structura extravilanului (terenuri agricole, păduri, livezi etc.).

Pentru teritoriul
actualei comune Vinţu
de Jos, aceste hărţi
dezvăluie şi evoluţia
spaţială a unora dintre
aşezări, procesul de roire
şi de formare a unor noi
aşezări, mai ales pe
versanţii şi culmile din
dreapta Mureşului. O
analiză sumară a acestor
hărţi dezvăluie faptul că
singurele aşezări
existente erau: Vinţu de Jos, Vurpăr, Inuri şi Sibişel. În această perioadă era în proces avansat
de conturare satul Valea Vinţii, în jurul a două mori: moara vinţenilor (Alvintzes m.) şi moara
solgăbirăului22 (Solgo-Biro), în timp ce pe teritoriul satelor Stauini, Valea lui Mihai şi
Haţegana era doar adăposturi de vară risipite, si unele gospodării  permanente.

În a doua parte a sec. al XVIII-lea Vinţu de Jos (Alvintz) se dezvolta pe terenul
cuprins între drumul Orăştiei (Alba Iulia-Orăştie) la sud-est, râul Mureş la nord-vest şi pârâul
Glod la nord-est. Aşezarea avea caracteristici adunate, cu o reţea stradală destructurată şi
haotică. În aceia-şi perioadă Vurpărul (Borberek) situat la poalele Dealului Conţu, era
structurat pe trei aliniamente: un aliniament situat pe glacis, între poalele dealului şi drumul
spre Alba Iulia, un aliniament central situat în stânga drumului amintit şi ultimul pe malul
râului Mureş.

22 Solgăbirău – funcţionar în administraţia austro-ungară cu diverse atribuţii, corespunzând pretorului de
mai târziu
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2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI ŞI
LOCALITĂŢILOR, REPERE ÎN EVOLUŢIA LOR SPAŢIALĂ.

Caracteristici generale

Comuna Vinţu de Jos este situată la intrarea în sectorul Sebeş – Deva, al Culoarului
Mureşului.  Cu o lungime de cca. 68 km, acesta se dezvoltă pe direcţie est-vest, pe direcţia de
curgere a râului Mureş, între localităţile Alba Iulia-Sebeş şi Deva, având o extensie maximă,
de cca. 32 km între localităţile Balomir şi Cărpiniş23. Acest culoar este delimitat la nord şi
nord-vest de culmile Munţilor Metaliferi, cu prelungirea acestora, cunoscută în literatura de
specialitate sub numele de Munceii Vinţului şi Munţii Sebeşului spre sud şi sud-est.

În decursul ultimului mileniu, populaţia  extremităţii estice a culoarului a fost
dominată după sec. al XIV-lea de către elementul săsesc din centrele Sebeş, Vinţ şi Vurpăr,
care au fost înlocuite treptat de cel românesc, astăzi majoritar.

În localităţile cu populaţie germanică gospodăriile au păstrat un anumit specific, cu
case  mari, de tip vagon, mai târziu în formă de „L” sau „U”, cu frontul dinspre stradă închis
de porţi masive. În fundul curţii erau situate construcţiile anexe; şura, grajdul, hambarul,
cocina etc. Construcţiile erau ridicate din lemn, piatră şi mai târziu cărămidă.
Acest tip a fost împrumutat/preluat treptat şi de către populaţia românească din zonă.

Satele româneşti situate la periferia culoarului, în principal cele de pe versanţii
Munceilor Vinţului şi-au conservat în general structura tradiţională, fiind construite în special
din lemn, dar şi din piatră (parţial) unde aceasta era la îndemână (Valea Vinţului, Gura
Cuţului etc.). Aceste sate au o structură mult mai aerisită, cu gospodăria ridicată în mijlocul
zonei economice familiare. Aceasta era formată din casa de locuit, sură, grajduri, staul
animale, hambar, depozit de fân, cocină etc., amenajate în jurul casei, la diferite distanţe, fără
o aşezare riguroasă.

Aşezare spaţială
Din punct de vedere morfologic Comuna Vinţu De Jos este situată în partea sud-

estică a Munţilor Apuseni, în culoarul Mureşului şi pe văile şi interfluviile de pe rama sudică
a Munţilor Metaliferi, cunoscuţi în zonă şi sub numele de Munceii Vinţului. Aceştia
delimitează teritoriul administrativ spre nord, spre sud fiind delimitat de terasele înalte situate
la poalele Munţilor Şureanu.

Mureşul care traversează partea sudică a comunei, delimitează satul de reşedinţă, aflat
pe malul stâng, de celelalte sate componente, aflate pe partea dreaptă a râului, la zona de
contact dintre şes şi versanţi, pe interfluviile şi pe văile ce coboară din zona înaltă a Munţilor
Vinţului.

Coordonatele sale geografice sunt 23029’8’’ longitudine estică şi 45039’34’’  latitudine
nordică.

Comuna Vinţu de Jos este formată din  18 sate, din care satul reşedinţă de comună –
Vinţu de Jos, Vurpăr,  Câmpul Gobli, Mereteu şi Pârâul lui Mihai sunt aşezate pe terasele
Mureşului, iar Ciocaş, Crişeni, Gura Cuţului, Dealu Ferului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina,
Poieniţa, Stauini, Valea Gobli, Valea lui Mihai şi Valea Vinţului, sunt aşezate pe văile şi
zonele colinare ale Munceilor Vinţului.

Spaţiul etnic, este definit printr-o puternică inserţie de populaţie de origine germanică
aşezată pe aceste locuri în sec. al XIII-lea, dar care s-a pierdut în timp,  astăzi populaţia
comunei fiind majoritar românească.

23 V. Zotic, Organizarea spaţiului în Culoarul Mureşului, Curs.
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Suprafaţa şi structura  teritoriului  administrativ  al comunei Vinţu de Jos
Suprafaţa  totală - 8862 ha;

· Suprafaţa intravilan – 1408.8518 ha;
· Suprafaţa extravilan – 7453.1482 ha;
· teren agricol - 5098 ha;

· arabilă - 2797 ha;
· păşuni - 1571 ha;
· fâneţe - 685 ha;
· viţă de vie - 20 ha;
· livezi - 25 ha;

· Teren neagricol - 3764 ha;
· păduri (terenuri forestiere) - 2915 ha;
· terenuri degradate - 246 ha;
· alte categorii teren (ape, construcţii

infrastructură de transport - 603 ha.
· Populaţie la recensământ 2011 – 4801 loc.
· Suprafaţa locuibilă – 87,111 mpdsf.;
· Suprafaţa locuibilă / locuitor – 18,14 mp;
· Densitate – 74,4 locuitori / kmp;
· Număr locuinţe – 1835.
·

Din datele de mai sus se poate constata că la nivelul anului 2010 densitatea locuirii în
comună este una ridicată, cu puţin mai mare decât media pe judeţ, de 60 locuitori / kmp.
Comuna Vinţu de Jos reprezintă 1,4% din suprafaţa judeţului Alba, numărându-se printre
comunele mici din punct de vedere al teritoriului.

Tipuri de aşezări şi evoluţia urbanistică a localităţilor în timp

Aşezările comunei au apărut şi s-au dezvoltat în condiţii diferite, pe parcursul
diferitelor perioade istorice. Totodată, evoluţia lor a fost influenţată de suportul economic
care a stat la baza formării lor şi de specificul/morfologia  terenului pe care s-au format.
Vechimea considerabilă a unor aşezări a constituit, de asemenea, un factor care a contribuit la
modelarea dezvoltării urbanistice a acestora, .

Stabilirea tipologiei aşezărilor de pe teritoriul comunei s-a făcut în funcţie de mai
multe caracteristici, legate de mediu şi de propria lor dezvoltare, după cum urmează:

A. Tioplogia vetrei în raport cu relieful. Această caracteristică dezvăluie modul  cum
relieful a influenţat dezvoltarea unora dintre aceste aşezări:

- Sate de luncă, sate care au valorificat planeitatea şi fertilitatea şesului aluvial
de pe malurile Mureşului. Sunt sate expuse pericolului de inundaţii. În această
categorie intră Vinţu de Jos.
- Sate de contact luncă – glacis şi luncă versant, sunt sate situate în zone de
contact, mai ferite de riscul inundaţiilor. În această categorie întră satele situate pe
malul drept al Mureşului, la contactul dintre Lunca Mureşului şi Dealurile
Vinţului, precum: Pârâul lui Mihai, Vurpăr, Câmpu Gobli şi Mereteu, ultimul
situat în partea opusă, la contactul dintre luncă şi terasele înalte ale Mureşului.
- Sate de vale, sunt satele care pătrund dinspre culoarul Mureşului pe văile
afluente care vin dinspre munte, flancate de versanţi şi cu restrictivitate pentru
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habitat. Se dezvoltă pe una sau ambele maluri ale cursului de apă, precum: Valea
Vinţului şi Gura Cuţului.
- Sate de glacis şi de versant, dezvoltate de regulă în partea mediană şi
inferioară a versanţilor, pe pante reduse, fiind ferite de inundaţii, dar ameninţate
uneori de alunecări de teren. În această categorie intră cea mai mare parte a satelor
mici, aparţinătoare comunei Vinţu de Jos: Dealu Fierului, Inuri, Valea lui Mihai,
Valea Gobli, Stauini, Crişeni, Poieniţa, Haţegana, Ciocaşu, Mătăcina şi Laz.

B. După forma vetrelor
· Sate cu vetre tentaculare, in cadrul cărora o parte a gospodăriilor se înşiră în lungul

arterelor rutiere principale iar altele pe drumuri secundare sau pe lângă cursuri de apă.
În această categorie intră: Vinţu de Jos şi Câmpu Gobli.

· Sate cu vetre alungite, dezvoltate în lungul căilor de comunicaţie care străbat
aşezarea, precum: Mereteu, Vurpăr, Valea Vinţului, Pârâul lui Mihai şi Inuri.

· Sate cu vetre neregulate, fără o formă bine definite, sunt sate relativ noi, cu
gospodăriile aşezate în mijlocul terenului agricol, puţin condiţionate de infrastructura
majoră de transport. În această categorie pot fi incluse satele: Dealu Ferului, Valea
Gobli, Valea Lui Mihai, Stauini, Crişeni, Ciocaşu, Poieniţa, Haţegana, Mătăcina şi
Laz.

C. După structura vetrelor, satele comunei se împart în:
· Sate cu structură adunată, în care există o diferenţiere netă între vatra satului şi

moşie/terenuri agricole, cu o densitate ridicată şi o reţea stradală bine conturată.
Această structură este caracteristică în special satelor de luncă, precum Vinţu de Jos.

· Sate cu structură relativ adunată, dar cu tendinţe de răsfirare pe margini, situaţie
întâlnită în cazul satelor de contact şi a celor care pătrund pe văi. Este cazul satelor
Vurpăr, Mereteu, Câmpu Gobli, Valea Vinţului, Inuri, Pârâul lui Mihai.

· Sate cu structură răsfirată, cu o densitate redusă a gospodăriilor, de regulă despărţite
de terenuri agricole şi grădini, sunt întâlnite în special pe glacisul de versant. Este
cazul satelor: Dealu Ferului, Valea Gobli, Gura Cuţului, Mătăcina, Laz, Poieniţa,
Haţegana, Ciocaş, Crişeni Stauini, Valea lui Mihai. Sunt în general sate relativ tinere,
formate odată cu extinderea agriculturii din sec. XVIII, XIX şi prima parte a sec. XX,
când au cunoscut maxima dezvoltare.

D. După dimensiune şi potenţial geodemografic.
Pornind de la datele ultimului recensământ la nivelul comunei Vinţu de Jos se

întâlnesc următoarele tipuri de sate.
Sate mari, cu o populaţie de peste 1500 locuitori, cu rol polarizator. Este cazul

localităţii Vinţu de Jos, cu o populaţie de peste 3200 de locuitori. Este principalul centru
polarizator pentru satele comunei, centrul administrativ şi economic. Reprezintă cca. 62 %
din populaţia unităţii administrative. Se găseşte în plin proces de dezvoltare economică,
înregistrând o balanţă demografică pozitivă, datorată atât sporului natural cât şi proceselor de
imigrare, dinspre aşezările vecine, în primul rând dinspre satele componente mai îndepărtate.

Satele mijlocii (mijloci inferioare), cu o populaţie între 500 şi 999 locuitori, În această
categorie putând fi inclusă numai Valea Vinţului  cu 511 locuitori, reprezentând 9,6 % din
populaţia unităţii administrative.

Sate mici, cu o populaţie între 100 şi 499 locuitori. Din această categorie fac parte
satele Vurpăr (498 locuitori), Mereteu (192 loc.), Câmpu Gobli (137 loc.), Inuri (121 loc.) şi
Câmpu lui Mihai (111 loc.). Zestrea demografică însumată a acestor aşezări atinge de abia
21,8 %.
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Potenţialul viitor al acestor aşezări este în creştere uşoară. Apropierea de culoar şi de
DJ 107 A, cu acces direct spre centrul urban Alba Iulia le asigură un oarecare grad de interes
pentru investiţii, inclusiv pentru stabilizarea şi creştere a populaţiei, inclusiv printr-un aport
extern.

Sate foarte mici, cu o populaţie de până la 100 de locuitori. În această categorie intră
toate celelalte sate: Ciocaşu, 18 loc.; Crişeni, 52 loc.; Dealu Ferului, 48 loc.; Gura Cuţului, 48
loc.; Haţegana, 31 loc.; Laz, 13 loc.; Mătăcina, 9 loc.; Poieniţa 31 loc.; Stauini, 54 loc.; Valea
Gobli, 97 loc. Aceste sate reprezintă peste 55 % din numărul total de aşezări, dar ca populaţie
atinge abia 7,5 %. O parte din aceste aşezări  sunt sate cu o vitalitate scăzută şi un fond
demografic îmbătrânit, cu o capacitate de perpetuare minimă şi cu tendinţe evidente de
pustiire. O situaţie mai bună se înregistrează în satele Valea Gobli şi Stauini, unde resursele
investiţionale şi prezenţa unor generaţii mai tinere se mai păstrează încă.

E. După tipologia funcţională
aşezări rurale cu funcţiuni mixte, caracterizate printr-o repartizare relativ echilibrată a forţei

de muncă pe sectoare de activitate, fără ca unul dintre acestea să fie majoritar. În această
categorie putând fi inclus Vinţu de Jos

aşezări rurale cu funcţiuni agricole, caracterizate printr-o pondere a agriculturii, cu peste 50
% din populaţie ocupată în acest sector. În această categorie de aşezări putând fi incluse toate
celelalte localităţi componente.

Pentru o mai bună înţelegere a procesului de evoluţie, vom detalia acest proces pentru
câteva dintre cele mai importante localităţi ale comunei.

VINŢU DE JOS. (r. Vinț; g. Winzendorf, m. Alvincz)
Alte denumiri:
1248 - Wynch; 1435 - Alwynch;
1342 - Winc; 1587 - Alwincz ;
1359 - Olwycz; 1840 - Alvinczen;
1411 - Alsowyncz ; 1913 - Alvinc.

Vinţu de Jos este o localitate situată pe cursul mijlociu al râului Mureş, la limita sud-
estică a Munţilor Apuseni, în aval de Alba Iulia, pe culoarul Alba Iulia – Orăştie. Este
reşedinţa comunei cu acela-şi nume din jud. Alba.

Aşezarea actuală s-a dezvoltat iniţial în lunca de pe malul stâng al Mureşului, între
vechiul drum Alba Iulia – Orăştie şi albia râului; în apropiere de confluenţa acestuia cu râul
Pianu. Din drumul amintit se desprindea pe teritoriul aşezării drumul ce mergea spre Sebeş şi
mai departe spre Sibiu. Navigabilitatea râului Mureş i-a permis Vinţului să se dezvolte ca port
şi important centru economic pe drumul sării. Alegerea sa ca punct de depozitare a sării adusă
din zona Sibiului spre a fi transportată cu plutele pe Mureş, pe fondul privilegiilor conferite
de către regalitatea maghiară saşilor stabiliţi aici, în sec XII, privilegii conservate în mare
parte până în perioada modernă, au permis i-au favorizat dezvoltarea economică,
administrativă şi urbanistică până la statutul de târg şi mai apoi de oraş (civitas).
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În lungul evoluţiei sale istorice, vatra aşezării Vinţu de Jos a suferit momente de
expansiune sau recul, condiţionate de stabilitatea economică a perioadei, de existenţa unor
incursiuni de pradă a turcilor sau de alte războaie şi conflicte interne sau externe. Totodată,
această evoluţie a fost influenţată deseori de vecinătatea râului Mureş, a cărui inundaţii au
devastat deseori localitatea, impunându-i limite mai ales spre vest şi direcţiile de dezvoltare
ulterioare.

Satele Vinţu de Jos şi Vurpăr la 1770 Satele  Vinţu de Jos, Vurpăr şi Sibişeni la
1864

Începând cu sec. XVIII-lea, pe
fondul unei mai mari stabilităţi aşezarea
se dezvoltă continuu, dar teama de
efectele inundaţiilor determină
îndepărtarea vetrei localităţii de albia
Mureşului şi extinderea treptată spre est,
spre zonele mai înalte, neinundabile şi
spre sud, către satul vecin Sibişeni.

Localităţile Vinţu de Jos
(cu Sibişeni) şi Vurpăr astăzi

Creşterea rolului economic al
drumului Alba Iulia – Orăştie, construirea
liniei ferate şi transformarea localităţii într-un important nod feroviar a determinat creşterea
presiunii pentru aşezarea gospodăriilor în jurul acestor puncte. Aşa s-a dezvoltat în a doua
parte a sec. XIX noul cartier Vinţu Nou în zona Vârtopi şi ansamblu urbanistic cunoscut sub
numele de „Strada Gării”.

Cea mai completă evoluţie urbanistică a aşezării este oferită de reprezentările
cartografice militare austriece din sec. al XVIII-lea (1769-1772 – Josephinische
Landaufnahme) şi de cele din sec. al XIX-lea (1864), raportate la situaţia actuală.
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VURPĂR (r. Vurpăr; g. Burgberg; m. Borberek).

Alte denumiri:
1248 - Burgberg; 1508 - Burchperg;
1342 - Borperg; 1636 - Verper;
1411 - Borpergh; 1733 - Vurper;
1421 - Borberek; 1760 - Borberek;
1488 - Burchberek; 1854 - Borperek.

Vurpărul este o localitate situată pe malul drept, de pe cursul mijlociu al râului Mureş,
în aval de Alba Iulia. Din punct de vedere morfologic aşezarea este situată la limita sud-estică
a Munţilor Apuseni, pe glacisul format la poalele Dealului Conţu şi culoarul Alba Iulia –
Orăştie, în aval de confluenţa Văii Vinţului cu Mureşul.

Documentele cartografice din sec. al XVIII-lea şi XIX dezvăluie o aşezare  structurată
pe două planuri, un plan superior structurat în jurul drumului Devei,
care asigura legătura dintre Deva şi Alba Iulia, pe vechiul drum roman, şi un alt plan situat
pe lunca joasă în apropierea Mureşului, unde se găseau depozitele şi amenajările portuare.
Cele două planuri erau  delimitate printr-o uliţă, paralelă cu malul Mureşului.  Inundaţiile
repetate i-au convins pe locuitori să se retragă din preajma râului, spre zona mai înaltă, de
glacis, din preajma drumului. Fenomenul este vizibil începând din 1864, când nu mai apar
gospodării între uliţa amintită şi râu, în zonele mai joase şi mai expuse. În schimb acestea se
mai conservă pe partea opusă a străzii, devenită mai degrabă o „centură” care ocolea aşezarea
spre râu. Astăzi această stradă a devenit un drum de câmp, conservând doar câteva gospodării
în zonele mai înalte, de la intersecţia cu drumul principal, actualul DJ 107 A, spre Câmpu
Gobli.

SIBIŞENI (r. Sibişani; m. Sibisán)

Alte denumiri
1345 - Rohundorf sau Vinch; 1663 -Szebenben;
1733 - Sebisel; 1750 - Sebesen;
1762 - Sibisán; 1805 - Sebesény;
1854 - Sebesán. 1900 - Sibişani

Sibişeni este o localitate situată pe Valea Pianului, în amonte de Vinţu de Jos şi în aval
de Pianu de Jos, şi de vechiul drum de ţară care lega Orăştie de Sebeş. Sursele istorice şi
cercetările arheologice plasează vatra iniţială a actualei localităţi în Vinţişoara, de unde ar fi
fost strămutat, odată cu trecerea moşiei amintite în posesia oraşului Sebeş, către sfârşitul sec.
XVII-lea.

Documentele cartografice din a doua parte a sec. XVIII-lea prezintă aşezarea la
poalele terasei superioare a  Mureşului, cunoscută sub numele generic de Lisca, pe malul
drept al Văii Pianului şi în lungul unui drum care traversa satul spre Pianu de Jos. Aşezarea
iniţială cu un număr de cca. 22 de gospodării şi o biserică, îşi păstrează în cea mai mare parte
acest amplasament până astăzi, intravilanul suferind o îndesirea a habitării prin creşterea
numărului de gospodării. În decursul sec. al XIX-lea are loc o creştere a numărului de
gospodării la cca. 60-65 şi o sistematizare mai evidentă în jurul uliţei principale. Totodată
acum se conturează pe malul opus al Văii Pianu  o nouă zonă de locuire, cu cca. 18-20 de
gospodării, structurate pe partea dreaptă a drumului spre Pianu. Dezvoltarea lineară a
localităţii a fost condiţionată,pe lângă măsuri de ordin administrativ şi de topografia terenului,
dezvoltarea sa fiind limitată spre est de limitele teraselor superioare a Mureşului şi spre Vest
de prezenţa Văii Pianu. Si astăzi cele două aşezări Sibişeni îşi păstrează aceia-şi
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structură urbană, dezvoltarea lor realizându-se în principal linear, în jurul actualului
DJ 705 B.

Încă din sec. al XIX-lea Sibişenii a gravitat în zona de influenţă directă a localităţii
Vinţu de Jos, devenind tot mai mult o extensie a acesteia, datorită prosperităţii economice şi
cu rolului administrativ superior pe care l-a jucat. În acest context menţionăm faptul că la
1900 "cătunul" Sibişeni24 aparţinea de Vinţu de jos, localitate cu care a fost contopit începând
din 1954, când a devenit stradă a satului reşedinţă de comună.25

EVOLUŢIA COMUNEI VINŢU DE JOS DUPĂ 199026

Perioada 1990-2000
După 1989, primul primar al comunei Vinţu de Jos a fost profesorul Alexandru

Danciu, sub a cărui mandat s-au început demersurile de pentru aplicarea legii 18/1991, de
restituire a pământului, aflat în componenţa celor trei IAS-uri, foştilor proprietari. Tot acum
s-a realizat asfaltarea terenului sportiv din curtea şcolii generale V-VIII, asfaltarea străzii
pieţei, realizarea unui segment de canalizare care să lege blocul central cu reţeaua de
canalizare a localităţii, plantarea a cca. 2000 puieţi de salcâm împrejurul parcului central şi
efectuarea mai multor foraje pentru depistarea unor surse de apă, necesare alimentării
populaţiei. Tot acum s-a reuşit electrificarea tuturor aşezărilor de pe teritoriul comunei, s-au
întreprins primele demersuri pentru introducerea gazului metan în  satele Vinţu de Jos,
Sibişeni, Vurpăr şi Mereteu şi s-au făcut primii paşi în domeniul privatizării moştenirii
comuniste. Multe probleme au apărut în cadrul procesului de punere în posesie.

Între anii 1994-1996 şi 1996-2000, la conducerea primăriei s-a aflat ing. Ioan Coltor
de profesie inginer zootehnist. Sub administrarea acestuia, în primul mandat, au fost
clarificate cea mai mare parte a problemelor legate de aplicarea legii 18/1991, reamenajarea
cabinetului stomatologic, a bibliotecii comunale şi a târgului de vite. Alte realizări din această
perioadă se referă la: începerea lucrărilor de introducerea gazului metan, întocmirea
documentaţiei pentru realizarea alimentării cu apă potabilă, a canalizării şi a staţiei de
epurare, începerea lucrărilor de modernizare a iluminatului public, modernizarea şoselei
comunale şi reabilitarea drumului de acces spre satul Inuri. Multe din aceste iniţiative,
precum racordarea la reţeaua de gaz metan a localităţilor Vinţu de Jos şi Sibişenii, Vurpăr,
Câmpu Gobli şi o parte din satul Valea Vinţului, au fost realizate în decursul celui de al doilea
mandat. Tot în această perioadă are loc extinderea procesului de privatizare şi punere în
posesie, inclusiv a fondului silvic, apariţia primilor investitori privaţi mai semnificativi,
precum SC Kozara SRL, SC Yellow Internaţional SRL, SC Fruhwald Konnex Prefabricate
SRL şi altele

Perioada 2000-2009
După alegerile din anul 2004 la conducerea primăriei revine prof. Alexandru Danciu.

În această perioadă se încheie procesul de modernizare a iluminatului public, în toate satele
comunei, are loc reabilitarea şi modernizarea sediului primăriei, şi dotarea acesteia cu
logistica necesară şi cu o centrală termică proprie, modernizarea şi dotarea căminelor
culturale din satele Vinţu de Jos, Vurpăr şi Mereteu, pentru a satisface necesităţile sociale
actuale a locuitorilor. Alte realizări din această perioadă se referă la sprijinirea învăţământului
şi asigurarea condiţiilor optime pentru pregătirea tinerei generaţii din satele comunei, prin:
reabilitarea şi modernizarea şcolilor generale I-IV din satele Vinţu de Jos, Vurpăr şi Valea
Vinţului, extinderea Şcolii Generale cu clasele I_VIII „Iuliu Maniu” cu un nou corp de
clădire şi realizarea unei săli de sport moderne, pentru elevi.

24 N. Josan (coordonator), Oameni si fapte din trecutul jud. Alba, Alba Iulia, 1996, p. 197.
25 Gh. Cornescu, 2012, p. 57.
26 În redactarea acestui subcapitol s-au utilizat informaţii din Monografia comunei Vinţu de Jos, a prof.
Gheorghe Cornescu, din 2003.
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Un rol important în dezvoltarea comunei l-au avut pe lângă sursele locale şi sursele
atrase. Astfel, prin proiectul intitulat “Modernizarea şi dezvoltarea comunei Vinţu de Jos,
judeţul Alba”,  cu termen de realizare 31.03.2013, depus prin Măsura 3.2.2., la FEADR în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), s-a reuşit rezolvarea unor
importante probleme de infrastructură locală, precum modernizarea reţelei stradale,
alimentarea cu apă şi canalizarea.

În acela-şi timp din surse locale s-a realizat:
· “Extindere alimentare cu apă în satele Vurpăr, Câmpul Goblii, Valea Goblii, Pârâul lui

Mihai;
· realizarea staţiei de pompare a apei din localitatea Vurpăr;
· realizarea unei supra-traversări a conductei de alimentare cu apă peste râul Mureş.

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1 ÎNCADRARE ÎN TERITORIU
Comuna Vinţu de Jos este o unitate administrativă de gradul IV, formată din 18 sate şi

cătune, situate în partea central-vestică a României şi a judeţului Alba, într-o zonă geografică
delimitată le nord şi nord-vest de culmile Munţilor Metaliferi (Apuseni), la est de zona
depresionară Alba Iulia-Sebeş şi Podişul Secaşelor, la sud de culmile Munţilor Sebeşului şi la
sud-vest de Culoarul Mureşului.

Administrativ, teritoriul comunei Vinţu de Jos este mărginit spre nord de teritoriul
administrativ al comunei Meteş, La est şi nord-est de teritoriul administrativ al municipiului
Alba Iulia, la sud-est şi sud se mărgineşte cu teritoriile administrative ale oraşului Sebeş şi al
comunelor Pianu de Jos şi Săliştea, iar la vest de cel al comunei Blandiana. Sub aspect
economic Comuna Vinţu de Jos se găseşte în zona de influenţă a municipiului Alba Iulia,
situat la cca. 10 km şi la 8 km faţă de municipiul Sebeş. Centrele de comună cele mai
apropiate sunt Blandiana, la 9 km şi Pianu de Sus, la 12 km.

Localizare com. Vinţu de Jos în jud. Alba;    Localizarea Judeţului Alba pe harta administrativă a României

Actualmente comuna este străbătută de către magistrala de transport transeuropean,
format din format din magistrala auto: DN 7 (E 68); Nădlag – Arad – Deva – Sebeş (DN 1; E
81), fiind însoţită de o magistrală feroviară, pentru care gara CFR din Vinţu de Jos, constituie
un important nod de cale ferată. Acesta leagă magistrala CFR 200 (Arad - Sibiu) cu
magistrala 300, prin intermediul liniei 200A (Vinţu de Jos - Teiuş).  Potrivit legii 363/2006
comuna se găseşte pe traseul Coridorul paneuropean de transport multimodal IV - pct. 1.01.
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2.2.2 CARACTERISTICILE RELIEFULUI
2.2.2.1. Geomorgologie

Teritoriul comunei Vinţu de jos cuprinde două unităţi naturale distincte, respectiv o
zonă înaltă, montană în partea de nord-vest, cunoscută în literatura de specialitate sub numele
de "Munceii Vinţului" şi de o zonă joasă, formată din lunca şi terasele râului Mureş, spre sud-
est.

Geologia Munceilor Vinţului este puternic influenţată de modul lor de formare.
În cadrul  Teritoriul comunei este situat în aria unui geosinclinal, care în cadrul ciclului alpin
avea drept fundament şisturi cristaline, peste care s-au depus formaţiuni sedimentare şi
produse magmatice formate din şisturi clorito.sericitoase, micaşisturi, gresii şi conglomerate
grezoase de vârstă mezozoică, cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de "Strate
de Bozeş". Dacă în partea estică este dominant un facies de litoral, format din conglomerate,
gresii, marne argiloase şi nisipoase, spre nord-vest sunt prezente depozitele de vărsă
oligocenă, formate din gresii friabile, marne nisipoase cărămizii, microconglomerate şi gresii,
cu o stratificare torenţială.

Formaţiunile sedimentare cretacice au fost puternic afectate de sistemul de falii
neogen, care a determinat orientarea principalelor cursuri de apă tributare Mureşului.

Munceii Vinţului
formează o subunitate distinctă
atât geologic cât şi morfologic
în cadrul Munţilor Metaliferi.
Sunt delimitaţi la vest de
culoarul depresionar Balşa –
Geoagiu, la nord de Valea
Ampoiului iar la sud şi est de
Valea Mureşului.
Caracteristica acestora sunt
înălţimile mici şi puternica
asimetrie între Valea
Ampoiului, unde coboară mult
mai abrupt şi Valea Mureşului,
spre care coboară în trepte,
puternic fragmentaţi, sub forma unor culmi paralele, domoale şi prelungi. Înălţimea maximă
o înregistrează în partea centrală a culmii principale, Vârful Mare (1010 m) şi Vf. Stânii (929
m).

Pe teritoriul comunei acestea coboară de la cca. 1010 m la 220-230 m, în Lunca
Mureşului. Dintre vârfurile cele mai proeminente de pe teritoriul administrativ putem
menţiona Vârful Mare la limita de hotar cu comunele Blandiana şi Meteş, Vârful Stânii Vf.
Medrii (911m), Vf. Hotarului (859m) şi Călianu (781m), la limita cu comuna Meteş; satele
Poiana Ampoiului, Văleni şi Tăuţ). Pe o treaptă interimară se găsesc vârfurile Gorganu
(877m), situat la nord de satul Mătăcina, Conţu (424m) şi Dealu Ferului (478m).

Lunca Mureşului pe teritoriul localităţii are o altitudine care porneşte de la 220-230 m,
şi ajunge până la 320 m în cazul unor terase mai înalte, mult mai extinse în partea stângă şi
modelate de fluctuaţiile albiei râului în decursul timpului. Acest fapt se datoreşte prezenţei
unor afluenţi mai puternici pe care Mureşul îi primeşte din această parte, care prin debitele şi
cantităţile de aluviuni transportate au reuşit să împingă albia Mureşului spre nord. Malul
drept al Mureşului este mai slab reprezentat prin terase, iar cele existente sunt mai puternic
fragmentate şi erodate de prezenţa unui număr mare de torenţi de versant, alunecări de teren
şi procesele de erodare a malului.
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Câmpia Mureşului şi terasele acestuia sunt formate în cea mai mare parte din depozite
cuaternare pleistocene şi holocene, formate din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri. Spre sud
pot fi puse in evidenţă 7 nivele de terasă, cea mai veche fiind la 140-150 m faşă de nivelul
actual al râului. Terasele inferioare, denumite de către localnici "câmpuri", au în general un
aspect de şes întins, fragmentat de cursurile de apă  care le străbat.

Zona de luncă a Mureşului este cuprinsă între 210 şi 220 m, având lăţimi variabile şi
inundabilitate parţială în perioadele de viituri şi inundaţii.

2.2.3. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
2.2.3.1. Ape de suprafaţă

Reţeaua hidrografică a comunei Vinţu de Jos este dominată de cursul mijlociu al
răului Mureş, singurul colector al văilor din zonă. Bazinul hidrografic al Mureşului are o
suprafaţă de 29.767 km² iar lungimea cursului principal este de 789 km, din care pe teritoriul
României 28.310 km² şi respectiv 761 km lungime. Este unul din cele mai semnificative râuri
din cadrul bazinului carpatic. Mureşul se scurge în bazinul Transilvaniei în direcţia Vest şi se
varsă în Tisa în dreptul localităţii Szeged din Ungaria. Lunca Mureşului este în general o zonă
cu exces de umiditate care a fost puternic influenţată de diverşi factori naturali dar mai ales
artificiali, de intervenţia umană în decursul timpului.

Pe teritoriul comunei Vinţu de Jos, Mureşul pătrunde la câţiva km în aval de
confluenţa cu râul Sebeş (240 m alt) şi după o traversare pe diagonală, pe direcţia nord-vest
sud-est, părăseşte teritoriul administrativ al acesteia la 2 km aval de confluenţa cu Părăul
Bisericii. Între cele două limite parcurge cca. 14 km cu o diferenţă de nivel de cca. 10 m, cu o
pantă medie de scurgere de 0,6-0,8 m/km.

Regimul de scurgere a Mureşului în acest sector este influenţat de variaţiile lunare şi
cele sezoniere. Măsurătorile efectuate la postul hidrometric din Alba Iulia eu evidenţiat că cea
mai bogată scurgere sezonieră se înregistrează primăvara, la topirea zăpezilor, atingând valori
de 44-47 % din volumul anual. Cele mai ridicate valori ale debitului maxim înregistrate pe
parcursul ultimului secol s-au înregistrat la 15 mai 1970, cu 2450 m/sec şi la 4 iulie 1975, cu
2144 mc/sec, determinând grave inundaţii pe tot cursul său, inclusiv pe teritoriul
administrativ al comunei.

Principalii afluenţi pe care Mureşul îi primeşte pe teritoriul administrativ al comunei
Vinţu de Jos sunt:

Pe partea stângă Mureşul primeşte ca afluent Valea Pianului, numit de localnici şi
„Vâtopi”. Acest râu, cu un bazin hidrografic de 133 km2 şi o lungime de 31 km, izvorăşte din
Munţii Şureanu şi se varsă în Mureş pe teritoriul localităţii Vinţu de Jos, în aval de Pod.

Pe partea dreaptă principalii afluenţi sunt: Valea Stauinilor, Valea lui Mihai, Valea
Vinţului, Valea Gobli şi Părăul Sârbului.

Cu un bazin hidrografic de 30 km2 şi o lungime de 12 km, Valea Vinţului este cel mai
important  dintre acestea. Izvorăşte de sub Vf. Mare şi confluează cu Mureşul în dreptul
satului Vurpăr. Printre afluenţii acestei văi amintim pâraiele: Bildăreşti, Ceacul, şi Crucea
Ciorii, pe cursul superior, şi Văile Mesteacăn,  Lupului, Ursou, Râmeţii, Zăpozii, Jidovinei,
cetăţii etc.

Păraiele  Valea Stauinilor, Valea lui Mihai, Valea Gobli şi Părăul Sârbului sunt văi
torenţiale de versant, cu debite variabile, care seacă deseori pe timpul verii şi în perioadele
secetoase, dar care adună importante cantităţi de ape în perioada topirii zăpezilor şi la ploi
abundente şi de durată, fapt de determină un puternic proces de erodare şi transport al
aluviunilor.

2.2.3.2. Cursuri de apă cu caracter semi-permanent - torenţial
O caracteristică generală a bazinului hidrografic al Mureşului în zonă este dată de

prezenţa unui număr important de văi torenţiale şi ogaşe, favorizate de limitarea dezvoltării
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acestora. Acestea sunt în general văi formate pe depozite cu o altă structură litologică friabilă,
a căror evoluţie normală este condiţionată de o serie de factori naturali şi antropici (prezenţa
pădurilor şi a vegetaţiei arboricole, interesul economic al localnicilor, exploatarea unor
resurse etc.).
În această categorie pot fi incluse cea mai mare parte dinte văile de versant racordate la
principalele cursuri de apă ale zonei, Mureşul şi Valea Vinţului.
În general prezenţa unor volume de mari de ape într-un timp limitat, provenite din topirea
bruscă a zăpezilor şi în cazul unor ploi torenţiale, reactivează curgerile de suprafaţă pe aceste
organisme torenţiale.

2.2.3.3. Apele subterane
În zonă apele subterane apar sub forma unor orizonturi discontinuii cantonate în

depozitele de terasă ale Mureşului şi a unora din afluenţii acestuia. În luncă adâncimea medie
a nivelului freatic este cuprinsă între 1,5 şi 2,5 m, putând atinge şi valori mai mari la nivelul
teraselor superioare.
Aceste ape se manifestă sub diferite forme  de acumulare şi de circulaţie; izvoare, pânze
captive de apă, pânze freatice cu nivel liber etc.

Unele ajung la suprafaţă ca izvoare situate la baza teraselor sau puţuri amenajate de
către localnici, în vederea asigurării resurselor de apă.
Unele dintre aceste izvoare au debite apreciabile, formând adevărate văi, precum părăul
„Glod” sau izvorul de sub pasajul de cale ferată de la Sibişeni.
Odată cu racordarea unora dintre localităţi la reţeaua de alimentare cu apă din zonă, rolul
acestora a scăzut simţitor în satele din preajma Mureşului, păstrându-şi rolul in zonele înalte.

În zona înaltă nu se poate vorbi de o pânză freatică uniformă, datorită structurii
litologice, a fragmentării reliefului şi a pantelor. Tot aici grosimea mică a depozitelor
sedimentare permeabile nu permit acumulări importante de apă freatică, însă prezenţa lor
constituie surse indispensabile pentru consumul comunităţilor umane de aici.

Pentru întreaga zonă de culoar al Mureşului, componenta hidrică reprezintă un
element de favorabilitate în conturarea sistemului habitaţional prin mai multe aspecte:

◦ alimentarea cu apă potabilă (aspect care a favorizat popularea regiunii şi
coborârea populaţiei din zona montană spre câmpie);

◦ resursele piscicole de hrană;
◦ utilizarea pentru irigaţii în agricultură şi grădinărit etc.

În timp ce unităţile lacustre
naturale lipsesc pe teritoriul comunei,
datorită proceselor de desecări care
au avut loc în decursul istoriei, in
ultimii ai exploatarea industrială a
nisipurilor şi pietrişurilor s-au format
o serie de lacuri artificiale, cu
suprafeţe diferite, de cele mai multe
ori alimentate subteran. Cele mai
multe se întâlnesc pe malul drept al
râului între Vurpăr şi Valea lui Mihai.

2.2.4. CONDIŢII CLIMATICE
Poziţia geografică a comunei Vinţu de Jos, în cadrul Culoarului Mureşului şi relieful

pe care se întinde determină şi condiţiile de microclimat. În general putem vorbi de un climat
temperat, influenţat de circulaţia vestică, caracterizat prin veri călduroase şi ierni moderate.

La nivelul teritoriului administrativ se constată particularităţi specifice, condiţionate
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de forma de relief dominantă. Astfel în zona înaltă, de pe culmile Munceilor Vinţului
funcţionează ca o barieră orogenetică pentru deplasarea pe orizontală a maselor de aer reci,
de origine artică. dinspre nord, pe când Culoarul Mureşului favorizează pătrunderea aerului
din ambele sensuri, constituind o zonă de interferenţă, pentru masele de aer care circulă din
cele două direcţii.

Canalizarea maselor de aer vestice determină temperaturi medii multianuale mai
ridicate, durata medie de strălucire a soarelui fiind de 2000 – 2100 ore/an cu valori ale
radiaţiei solare de peste 120 kcal/mp. La nivelul versanţilor cu orientare sudică, sud-estică şi
sud-vestică, cu o înclinare de peste 100 se înregistrează un nivel al radiaţiei solare de peste
130 kcl/mp, aceasta putând creşte sau scădea în funcţie de orientarea şi panta versanţilor, cele
mai mici valori fiind înregistrate la nivelul versanţilor cu înclinaţie nordică sau nord-estică.

Vântul, ca element dominant în circulaţia maselor de aer, determină şi nebulozitatea
aerului. Analiza nebulozităţii în conformitate cu datele înregistrate la punctul meteorologic de
la Vinţu de Jos, scoate în evidenţă că nebulozitatea cea mai accentuată se înregistrează în
lunile noiembrie şi decembrie, cu 6,4, respectiv 7,3. Nebulozitatea ce a mai scăzută se
înregistrează în luna august, cu o valoare medie de 4,1. La nivelul comunei nebulozitatea
medie fiind de 5,7.

Vântul de tip föhn se manifestă în mod deosebit în sectorul Alba Iulia - Vinţu de Jos-
Sebeş, fiind favorizaţi de modul de organizare a componentelor spaţiului, în caracteristicile
celorlalte elemente climatice, în aspectul peisagistic. Acesta se manifestă mai puternic
(determină o încălzire locală a aerului, cer senin, topiri timpurii ale zăpezii, precipitaţii
scăzute cantitativ) în perioada de tranziţie iarnă-primăvară.

Umiditatea aerului este influenţată de nebulozitate. În funcţie de anotimp valorile
umidităţii absolute şi a celei relative diferă, de la 3,49 g/m2 valoare absolută şi o valoare
relativă de 86,7%, înregistrată primăvara la  7,8 g/m2 valoare absolută şi o valoare relativă de
82,3%, înregistrată iarna.

Potrivit datelor statistice regimul precipitaţiilor în Culoarul Mureşului este uşor
deficitar. Cantitatea medie anuală de precipitaţii care cade pe teritoriul comunei este cuprinsă
între 20,6 mm şi 88,8 mm. Cel mai scăzut nivel al precipitaţiilor se înregistrează în cursul
lunii februarie, cu  o medie de 20-30 mm, cel mai ridicat nivel fiind înregistrat în luna iunie,
cu 70-80 mm. Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 ore, pe intervalul 1901-1997
este de 100-150mm. Nivelul acestora este diferit în zona înaltă, unde este mai mare, faţă de
Culoarul Mureşului.

Temperatura medie multianuală este de 9,5°C; cele mai mici temperaturi sunt
înregistrate în luna ianuarie, cu medii de -3,8°C, iar cea mai ridicată/ caldă în luna iulie, de
+21°C. Regimul termic variază în funcţie de altitudine. Astfel, în Lunca Mureşului
temperatura medie a lunii ianuarie este de – 30 C, în timp ce în zonele înalte aceasta coboară
la – 50 C. Pe timpul verii aceasta este de 150 C în zona înaltă şi de 200 C, pe Culoarul
Mureşului.

Perioada de îngheţ debutează în intervalul 1-21 octombrie, în funcţie de altitudine, şi
se încheie între 11 aprilie şi 1 mai.

Stratul de zăpadă persistă cca. 30-50 zile pe an la nivelul culoarului şi 50-80 zile/an în
zonele înalte.

După amplitudinea termică medie multianuală calculată pe intervalul 1896-1955
comuna Vinţu de Jos se face parte din arealele cu o amplitudine medie, de 19-240 C.
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2.2.5. POTENŢIAL BIOPEDOGEOGRAFIC
Vegetaţia
La nivelul teritoriului

administrativ al comunei vegetaţia
este puternic influenţată de condiţiile
de relief şi climă, factori care au
determinat o etajare vizibilă pe o
diferenţă de nivel de aproape 800 m
între lunca Mureşului (230 m) şi
1000 m (Vf. Mare). În zona înaltă
vegetaţia preponderentă este cea
forestieră (24,9 %) în alternanţă cu o
vegetaţie ierboasă, specifică
livezilor, fâneţelor şi păşunilor
naturale. Vegetaţia forestieră este
dominată de pădurile de foioase, de
fag şi stejar, parţial şi intruziuni de conifere pe văile umbrite.

- Pădurile de molid (picea abies) şi brad, întâlneşte secvenţial în unele areale de pe
cursul superior al Văii Vinţului ca rezultat al unor plantări mai recente.

- Alături de acestea mai pot fi
întâlnite asociaţii sau elemente
disparate formate din mesteacăn
(betula pendula), paltin de munte
(acer pseudoplatanus), fag (fagus
silvatica), carpenul (carpinus
betulus), frasinul (fraxinus
excelsior), paltinul (acer
pseudoplatanus), jugastrul (acer
campestre), plopul tremurător
(plopus tremula), teiul (tilia
cordata), alunul (corillus
avelana), socul (sambucus nigra)
etc. În aceste păduri mai pot fi
întâlniţi o serie de arbuşti, cum
sunt scoruşul de munte (scorbus
acuparia) şi o vegetaţie ierboasă
formată din hieracium apicola,
scorzanera rosea, artemisia
potesia, ferigi (dryopteris filix-
mas), muşchi (hilocanium
splendous), orthilia secunda,
moneses uniflora, saldonela
hungarica, măcrişul iepurelui
(oxalis acetosella), colţişor
(dentaria bulbifera, dentaria
glandulosa), ventrilică (veronica
oficialis), mierea ursului
(pulmonaria officinalis) etc.

- Cel mai de jos etaj forestier, ce coboară până la cca. 350 – 450 m, dar cu suprafaţa cea
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mai mare este format din stejărişti (gorun, stejar pufos, ulm, arţar şi tei). În aceste
păduri mai pot fi întâlniţi arbuşti precum: măcieşul (rosa canina), sânger (cornus
sagieia), cornul (cornus mas), socul (sambucus nigra), măcieşul (rosa canina) şi
porumbar (prunus spinosa), precum şi o vegetaţie ierboasă formată din diferite genuri
de festuică (festuca drymeia, f. valesiaca, f.ovina, f. rupicola), veronica (veronica
montana, v. oficialis), leurdă (allium ursinum), rogozul (cerex humilis), negara (stipa
capilata) etc. În zonele defrişate se întâlneşte zmeurul (rubus idaeus) şi murul (Rubus
hirtus). Pe unele areale de pe văile Vinţului, Gobli, Pârâul lui Mihai etc., s-au efectuat
reîmpăduriri cu specii de salcâm.
În zona de luncă a Mureşului sunt prezente asociaţii arboricole formate din specii de

sălcie (salix alba, salix fragile), arin (alnus incana, alnus glutinosa),  plopul negru (populus
nigra) etc.

Zona pajiştilor înalte şi a fâneţelor naturale este formată din asociaţii de iarba
vântului, păiuşul roşu (festuca rubrae), păiuş (agrostis tenuis), trifoi (trifolium prutense, t.
repens), măcrişul iepurelui (oxalis acetosela) etc. În câmpia Mureşului sunt prezente asociaţii
de graminee (formate din lotium perene, pos trivalis, festuca pratensis, agiosistis tenuis),
zâzanie (laetum perenis) şi leguminoase (trifolium repens, lotus corniculatus, trifolium
pratense, trifolium fragiferum etc.)

Arealele propice agriculturii, din lunca şi de pe terasele Mureşului sunt folosite pentru
cultura plantelor cerealiere şi a porumbului. Se cultivă grâul de primăvară, de toamnă, ovăzul
şi orzul (ultimele două se cultivă mai puţin în ultimii ani). Pe versanţii însoriţi ai munceilor se
întâlnesc plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi. Fără a fi organizate ca livezi, suprafeţe
importante în zonă sunt ocupate cu pomi fructiferi, printre care diferite varietăţi de prun,
mărul, părul, cireşul, vişinul, şi corcoduşul, a căror fructe sunt utilizate în creşterea
animalelor, pentru consum propriu şi pentru producerea băuturilor spirtoase.

Fauna
După cum se cunoaşte majoritatea speciilor de animale care populează spaţiul

românesc îşi au originea în aşa numitele refugii glaciare, de unde au populat şi această zonă,
după retragerea definitivă a calotei glaciare din Europa şi dispariţia gheţarilor din Carpaţi.

În arealul administrativ al comunei Vinţu de Jos se remarcă prezenţa unei faune
specifice  zonei central europene, cu multe elemente de origine autohtonă (microtus arvalis,
m. heptneri, athene noctua dacie, triturus montandoni) fiind prezentă atât în adâncul
pădurilor cât şi prin păşunile şi poienile montane. Pădurile de fag şi stejar sunt populate cu
mistreţ (sus scrofa), căprior (capreolus capreolus), lup (canis lupus), vulpe  (vulpes vulpes),
jder (martes martes), veveriţa (sciurus vulgaris), şoarecele de câmp (apodemus agraris) şi
ariciul. Dintre păsări un loc de frunte îl ocupă gaiţa de munte, piţigoiu (parus montanus),
vrabia, cucuveaua, mierla (turdus nerula), cintezoiu, ciocănitoarea, ciocârlia (eremphila
balcanica) codobatura (motacila cinela, m, falva) corbu etc. La marginea superioară a
pădurilor sunt prezente o serie de elemente din specia (vivioara) şopârla de munte (lacerta



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

39

viviparia) şi cea de câmp (lacerta agilis), guşterul şi şarpele de pădure.
Alături de floră, fauna completează biodiversitatea ecosistemului natural din zona de

culuar al Mureşului. Prin tufişurile şi mărăcinişurile din luncă şi de pe terasele Mureşului, în
culturile agricole şi pe pajişti poate fi întâlnit iepurele de câmp (Lepus europaeus),
nevăstuica, viezurele, ariciul, iar pe malurile Mureşului apare uneori vidra (Lutra lutra).

Dintre păsări putem aminti: mierla (Turdus merula), potârnichile (Perdix perdix), raţa
sălbatică (Anas plathynchos), porumbei sălbatici, prepeliţa, uliu, ciori, coţofana, bufniţa,
vrabia, cucu, coţofena, pitigoiu, ciocănitoarea, ciocârlia, privighetoarea, rândunica, graurul
etc.

Primăvara si vara, pajiştile si dealurile sânt animate de numeroase specii de fluturi
precum: (Lahiclides podalirius, Gonepteryx rhamni) greieri, cosaşi şi alte insecte.

In râul Mureş pot fi întâlnite specii de peşte precum: mreana (Barbus fluviatilis), somn
(Silurus glanis), scobar (Chandrostoma nasus), crap (Cyprinus carpio), clean (Leuciscus
squalius), ştiuca (Esox lucius) etc. În bălţile de pe malurile acestuia se întâlneşte brotăcelu,
broasca roşie (rana temporaria), salamandra (salamandra salamandra) şi tritonul (tritulus
alpestris).

Astăzi unele specii au dispărut din zonă, altele sunt ameninţate cu dispariţia, mai ales
astăzi, în condiţiile expansiunii habitatului uman. Modificările aduse suprafeţelor împădurite
in ultimele două milenii au dus la restrângerea arealelor de distribuţie a unor specii de
animale sălbatice ca: mistreţul, cerbul, căpriorul, bourul, faţă de perioada anterioară
(subboreal). Scăderile semnificative ale densităţii populaţiilor de animale sălbatice mari, nu
pot fi puse numai pe seama vânătorii, cât mai degrabă pe alterări ale mediului şi necesitatea
restrângerii zonei de dominaţie27. Acest fapt impune masuri drastice de păstrare, protejare şi
conservare a speciilor şi a habitatelor existente, inclusiv în cadrul unor rezervaţii.

Solurile
Tipurile principale de sol care se întâlnesc la nivelul comunei Vinţu de Jos sunt:

cernoziomurile levigate, solurile de luncă şi solurile brune de pădure, din zona înaltă.
· Cernoziomurile levigate întâlnite mai ales la nivelul teraselor
superioare ale Mureşului, dar şi pe versanţii slab ondulaţi, unde apa freatică se
află la adâncimi mari, de peste 3 m. Sunt soluri cu fertilitate ridicată.
· Solurile de luncă se întâlnesc pe suprafeţe extinse, la nivelul luncii şi a
teraselor inferioare ale Mureşului, în special pe malul stâng unde suprafeţele
ocupate sunt mai mari. Sunt soluri tinere, puţin evoluate şi cu profil
nediferenţiat; formate în
condiţiile unui exces de
umiditate. Au o fertilitate
ridicată, cultura plantelor
fiind foarte eficientă, prin
producţiile mari la hectar
obţinute.
· Solurile montane
brune, ocupă suprafeţe
întinse pe versanţii sudici
ai Munceilor Vinţului,
astăzi fiind acoperite de
păduri, pajişti şi plante de
cultură. Acestea sunt
soluri formate pe un substrat vegetal de pădure în amestec, în condiţiile unui
climat temperat umed. Sub aspect economic şi a modului de folosinţă au mai

27 El Susi 1996, p. 185-186.
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degrabă un caracter silvic şi agro-pastoral.
După aceste generalităţi privind solurile din comuna Vinţu de Jos, în analiza acestora

s-a utilizat Harta solurilor editată de către Institutul de Cercetări Pedologice şi Agrochimie,
după Harta solurilor (1 : 1.000.000) şi Atlasul RSR, 1978, utilizând denumirile solurilor
potrivit Sistemului Român de Clasificare a Solurilor, 1980 (SRCS 1980) cât şi echivalarea
acestora potrivit Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor, 2003 (SRTS 2003). Aceasta
apare atât la nivelul clasei de sol, care la SRCS 1980 apare imediat după numărul de
identificare din hartă, cu echivalarea sa în sistem SRTS 2003, urmat ca subtitlu de tipul de
sol.
Tip sol conform S.R.C.S. 1980 Tip sol conform

S.R.T.S 2003
Zona de dezvoltare

8; 11 - Soluri Molice (Molisoluri )
· cernoziomuri levigate

cambice;
· cernoziom  levigat gelizat.

Cernisoluri
Cernoziomuri;
Faeoziomuri

Pe terasele  medii şi superioare
ale Mureşului, cu o dezvoltare
mai amplă pe malul stâng.

22; 25 - Soluri Argiloiluviale (
Argiluvisoluri)

· Soluri brune podzolizate
· Planosoluri

Luvisoluri
Preluvisoluri
Planosoluri.

Pe terasele  superioare ale
Mureşului şi în partea colinară
a a M. Vinţului

27; 29; 30 - Soluri  Cambice
1. soluri brune eu-mezobazice,
2. soluri brune podzolite,
3. soluri rune acide
4. soluri podzolice argiloiluviale

Cambosoluri
-

Eutricambosoluri
-

Districambisoluri

Luvisoluri
- Luvisoluri

Pe culuarul Mureşului şi în
partea superioară a versanţilor
Munceilor Vinţului, pe un
substrat bogat în calciu sau
alte elemente bazice marme,
argile, depozite de terasă,
aluviuni, gresii,
conglomerate, materiale
rezultate din alterarea altor
roci în condiţii de climă umedă
şi vegetaţie de pădure

56 – Soluri neevoluate
1. Regosoluri şi soluri erodate

Protisoluri
- Regosoluri

Verantul drept al văii
Mureşului, între Valea Vinţului
şi Blandiana

2.2.6. CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Perimetru geografic în care se găseşte comuna Vinţu de Jos este distribuit  pe două
zone cu o morfologie diferită şi caracteristici geotehnice distincte: o zonă de culoar, ce
cuprinde lunca şi terasele Mureşului şi o zonă înaltă reprezentată de către versanţii cu
înclinări şi structură litologică diferită a Munceilor Vinţului.

În cadrul Culoarului Alba – Orăştie, care desparte culmile sud-estice ale Munţilor
Metaliferii (Munceii Vinţului) de Munţii Şureanu şi  extremitatea vestică a Podişul Secaşelor
principalele caracteristici geotehnice sunt:

Structura geologică: depozite recente, pleistocen superior-holoce, formate din
aluviuni cu granulometrie variabilă, de la fină la mediu-grosieră, depuse ca albie
majoră/luncă/terasă a Mureşului. În zona înaltă ponderea o deţin depozitele   superficiale de
alterare, sub formă de eluvii, deluvii, proluvii, coluvii, prezente mai ales în zonele de creastă
platou sau de versant deluros.

Seismicitatea zonei, în conformitate cu prevederile normativului P 100-1/2006 este
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caracterizată prin valori de: ag = 0,08 g la valoarea de vârf a acceleraţiei terenului şi de Tc =
0,7 sec, pentru perioada de colt.

Adâncimea de îngheţ, definită conform STAS 6054/1977 se estimează la 0,8 – 0,9 m
de la nivelul Ts/Tn actual.

Apele de suprafaţă ale zonei, sub forma unor afluenţi locali, văi minore şi canale de
drenaj sunt tributare în totalitate râului Mureş. Apele de adâncime/freatice sunt în general
organizate  ca pânze freatice cvasi-continui, cu nivel liber şi de largă extindere, cantonate în
aluviuni cu o granulometrie mediu-grosieră în zona joasă. În zonele de versant şi platou
pânze freatice au dimensiune variabile, în funcţie de structura litologică şi a dimensiunilor
depozitelor de sedimentare şi cu nivel de curgere liberă, care ajung la suprafaţă sub forma de
izvoare. Adâncimea acestora variază de la 2,5-4,5 m de la nivelul actual al solului în zona de
luncă şi terasă inferioară până la 8,5 m pe terasele superioare şi la baza versanţilor. În
perioadele bogate în precipitaţii sau primăvara odată cu topirea zăpezilor nivelul hidrostatic
poate creşte cu cca. 0,5-1,00 m (mai mult în zonele joase de luncă şi mai puţin în zona de
versant).

În conformitate cu G.T. 035/2002, M.L.P.T.L. – ord. 837/06.06.2002, în vederea
stabilirii exigenţelor proiectării geotehnice, se va determina riscul geotehnic, pe bază a două
categorii de factori :

- factori legaţi de teren : tipuri de teren de fundare, nivel apă subterană ;
- factori legaţi de structură şi vecinătăţi ale acesteia.
Deoarece structura litologică şi natura solurilor specifice fiecărei zone, instabilitatea

terenurilor şi riscul de alunecare,  induc riscuri geotehnice diferite, care impun studii
punctuale pentru fiecare investiţie preconizată. În acest context pentru investiţiile care se vor
realiza la nivelul unităţii administrative se recomandă evaluarea geotehnică punctuală, pe
amplasament, pentru fiecare obiectiv, pentru stabilirea caracteristicilor geomecanice ale
terenului de fundare şi capacitate portantă a acestuia.

În cazul construirii pe terenuri situate în zone de versant sunt necesare:
1. stabilirea pantei minime admise;
2. în coloana stratigrafică a studiilor de fundare vor menţiona potenţialele strate glisante

(marne, argile marnoase, şisturi carbonatice etc.);
3. dacă este necesar se vor stabili măsuri suplimentare de sistematizare pe verticală,

precum:
3.4.1. introducerea treptelor de fundare cf. P10/86;
3.4.2. verificarea la alunecare, cf. STAS 3300(2-58, cu formula T<N.mh);
3.4.3. ricarea unor ziduri de sprijin, cu dren, barbacane şi rigole de descărcare

a apelor pluviale sau   infiltraţie.
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2.2.7. RISCURI NATURALE
Riscul seismic

Teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos se găseşte potrivit Legii 575/2001
PATN, secţiunea V – Zone cu risc natural, într-un perimetru cu risc scăzut de producere a
cutremurelor, de nivel 6 pe scara MSK şi cu o perioadă medie de revenire de cca. 100 de ani.
În conformitate cu Normativul P100 /1992 privind zonarea seismică pe teritoriul României,
teritoriul administrativ al comunei se înscrie într-un areal cu o magnitudine seismică de
gradul 7 (scara MSK).  Valorile principalilor parametri de calcul sunt Ks = 0,08 şi Tc = 0,70.

Riscul de inundaţii

Din punct de vedere climatic, România se confruntă cu o ciclicitate a fenomenelor
hidrologice de 9 – 10 ani secetoşi urmaţi de ani cu un regim al precipitaţiilor peste medie.
Despăduririle masive de după 1990 au amplificat gravitatea fenomenului, inundaţiile
manifestându-se cu o deosebită forţă mai ales din cauza torenţilor, devenind un real pericol
atât pentru populaţie cât şi pentru activităţile economice.

Statisticile din perioada 1901 – 1997 arată că maximul cantităţilor de precipitaţii
căzute în zonă se ridică la 100 – 150 mm/24 ore. În acest context, potrivit legii 575/2001,
anexa 4 privind zonele de risc natural, în arealul comunei Vinţu de Jos, principalul risc de
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inundaţie îl reprezintă revărsarea unui curs mai important de apă28, respectiv cel al Mureşului
şi a scurgerilor de pe versanţii.

Dimensiunile bazinului hidrografic al Mureşului şi intervenţiile antropice în acest
areal, precum defrişările de fond forestier suprapuse cu producerea unor fenomene
meteorologice excepţionale măresc riscul de inundaţii pe cursul mijlociu al acestuia.
Locuitorii celor mai vechi sate din cadrul comunei Vinţu de Jos şi Vurpăr, au cunoscut în
trecut inundaţii catastrofale, care au marcat viaţa comunităţilor. Studiile făcută asupra celor
mai vechi monumente istorice, Bisericile reformate din cele două sate au evidenţiat că
actualul nivel de călcare este cu cca. 1,5 m mai ridicat de cât cel existent la momentul
construcţiei. Acest fapt se datoreşte depunerilor succesive de aluviuni în urma inundaţiilor
care au ajuns până la acestea29. În sec. al XVI-lea, odată cu debutul „Micii ere glaciare” în
Europa, memoria documentelor păstrează pentru Transilvania, nu mai puţin de 18 ani cu

umiditate excesivă şi mari inundaţii, suprapuse cu lungi perioade de conflicte militare, şi alte
calamităţi naturale (dereglări climatice, agresiuni entomozoologic şi microbian, cu consecinţe
catastrofale asupra comunităţilor umane, inclusiv cele de pe teritoriul actualei comune Vinţu
de Jos30.

În decursul sec. XVII sunt menţionate inundaţii catastrofale în 1605, când s-au produs
inundaţii generale în Transilvania, în 1618, despre care principele Gabriel Bethlem spunea că
la Alba Iulia erau viituri groaznice, apele luând case şi oameni31. Asemeni calamităţi s-au
înregistrat pe Mureş în toamna anului 1636, 1651, când Mureşul a ajuns până în oraşul Alba
Iulia, precum şi în anii 1654, 1658, 169932.

În decursul sec. al XVIII-lea pe teritoriul Transilvaniei s-au înregistrat  26 de ani cu
inundaţii33,dintre care cei mai catastrofici pentru zonă s-au dovedit a fi 1702, când potrivit
cronicarului M. Cserei au fost „mari şi nemaiauzite inundaţii”, 1750-1751, când revărsarea
Mureşului a provocat în Vinţu de Jos înecarea unor întinse suprafeţe de fâneţe şi porumbişti.
Inundaţii puternice pe Mureş şi Târnave, cu consecinţe asupra zonei au avut loc în anii 1774,
1779, 1984 şi 198634.

Pentru sec. al XIX sunt amintite inundaţiile din 1887 dar mai ales cele din 1893, care
au afectat Alba Iulia, Vinţu şi împrejurimile35. În urma inundaţiilor din acel an au fost distruse
treizeci de case din satele Vinţu de Jos şi Vurpăr, şi importante suprafeţe agricole.

Din inundaţiile secolul XX locuitorii satelor de pe malul Mureşului nu au uitat
amintirile terifiante ale inundaţiilor din 1932, 1970 (afectate 40 de case) şi 1975, care au
afectat puternic, mai ales localităţile Vinţu de Jos şi Vurpăr.

Vinţu de Jos, principala localitate componentă a cunoscut de-a lungul timpului o serie
de inundaţii catastrofale. Astăzi aceste inundaţii au fost în mare parte înlăturate prin
construcţia digului de protecţie din estul şi nordul satului.  În 1998, odată cu refacerea şi
supra - înălţarea digurilor de protecţie la râul Mureş pe o lungime de peste 6 km, riscul de
inundaţii a scăzut, atât pentru Vinţu de Jos cât şi pentru satele de pe malul drept al râului, fără
a dispărea pentru totdeauna. Locuitorii acestor aşezări sunt destul de conştienţi că

28 Legea 575/2001, anexa 4 şi 4a
29 I. Şerban - Biserica reformată din Vurpăr, o contribuţie la cunoaşterea goticului transilvănean, în
Apulum VIII, 1971, p. 59.
30 P. Cernovodeanu, P. Binder, Cavaleii apocalipsei, Calamităţile naturale din trecutul României (până la
1800), Ed. Silex, Bucureşti, 1993, pp. 70-74.
31 Ibidem, pp. 78-80.
32 Ibidem, pp.82, 86, 92, 103.
33 Ibidem, p. 123.
34 Ibidem, pp. 129, 157, 167-169.
35 D.O. Dan, Un cronicar al timpului său. Dascălul N. Aloman din Săsciori, în Apulum XXXI, 1994, p.
364.
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posibilitatea unor evenimente meteorologice cu efecte catastrofice, care să-i afecteze mai pot
avea loc şi în viitor.

În schimb pârâul Pianul care curge prin vestul satului ca şi unicul pârâu din est
(amenajat) îşi menţine riscul de inundaţii mai ales în extravilan datorită gradului accentuat de
colmatare şi depozitării gunoaielor în preajma lui.

Satul Vurpăr este afectat deseori de inundaţiile produse de valea Vinţului. Datorită
secţiunii înguste a văii, viitura pornită din bazinul superior al acestui pârâu inundă temporar
unele case şi terenuri, afectând prin eroziune laterală şi drumul de acces în lungul văii. La
confluenţa cu Mureşul are loc şi inundarea terenurilor de luncă şi a celor aflate pe conul de
dejecţie. Fenomenul a fost stopat odată cu ridicarea digurilor de protecţie.

De cele mai multe ori aceste inundaţii sunt favorizate de colmatările suferite de către
albiile minore ale pâraielor şi torenţilor de versant, dar şi a depozitării gunoaielor în albia
minoră a acestora.

Odată cu realizarea salbelor de diguri care mărginesc malurile râului Mureş pe
teritoriul administrativ riscul de inundaţii a scăzut semnificativ. Ideia de la care s-a plecat în
realizarea acestor diguri a fost reducerea riscului de inundaţii la 5% (posibilitatea producerii
unei inundaţii odată la 20 de ani), dar lucrările de excavare efectuată după 1990 în albie

a determinat coborârea acesteia cu până la 0,5 % pe unele sectoare. Prin coborârea albiei
riscul de inundaţii s-a redus până la 3 sau chiar 2 %.

Astăzi creşterile debitelor Mureşului pot duce la inundarea suprafeţelor de luncă aflate
în interiorul digurilor şi a unor zone joase, situate pe malul stăng, în aval de Vinţu de Jos, spre
Lunca Fermei.

În condiţiile unor debite ridicate şi persistente pe perioade de peste 18-20 de zile pot
să apară inundări ale zonelor aflate în exteriorul digurilor, datorate infiltrărilor. Aceste
inundaţii sunt locale şi de mică amploare, nivelul apelor neînregistrând mai mult de 15 cm.

În prevenirea inundaţiilor un rol important trebuie să-l joace amenajarea, curăţarea şi
decolmatarea albiilor unora dintre organismele torenţiale de pe teritoriul comunei, în primul
rând a pâraielor Pianu (Vârtop) şi Glod (din vestul satului Vinţu de Jos) şi a văii Vinţului,
responsabile de producerea unor inundaţii locale.

Alunecări de teren
În evaluarea perimetrelor cu potenţial de alunecare, factorii cauzali care declanşează

alunecările de teren, omologaţi şi acceptaţi de Comunitatea ştiinţifică (I.U.G.S. – G.M./L) se
referă în principal la patru categorii de condiţii favorizante, cu caracter exhaustiv :

- condiţii litologice  ;
- procese

geomorfologice ;
- procese fizice ;
- procese antropogene

.
Dintre factori

responsabili de producerea
alunecărilor de teren, rolul
determinat le revine
criteriilor litologice şi
geomorfologice, o însumare
a situaţiilor celor mai
defavorabile din aceste două
criterii, conducând de regulă
la declanşarea unor
alunecări.
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Potrivit Legii 575/2001, anexa 6, pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos
potenţialul de producere a alunecărilor de teren este unul scăzut, cu o probabilitate de
producere scăzută în zona joasă, de culoar şi unul mediu cu o probabilitate intermediară de
producere a unor alunecări primare pe versanţi.

Conform studiului privind zonele expuse la riscuri naturale şi tehnologice din jud.
Alba, amintit anterior, în teritoriul administrativ al comunei alunecările de teren se manifestă
în general punctiform, în preajma satelor, la nivelul scoarţei de alterare ce îmbracă versanţii,
în general lipsiţi de vegetaţie. Procesele de alunecare se manifestă cu intensitate mai mare pe
rama culoarului Mureşului, unde acestea sunt însoţite de procese de ravenare, şiroire şi
eroziune, procesul manifestându-se activ pe faţada sudică a Munţilor Metaliferi, în special pe
versantul sudic al Dealului Curmătura, pe versantul sud-estic al Dealului Ferului, în dreptul
localităţii Mereteu şi pe partea stângă a Văii Vinţului, în aval de satul Valea Vinţului.

Rupturi de maluri, datorate proceselor de erodare produse de Mureş, pe cca. 3 km,
începând cu zona de confluenţă cu pârâului Glodului (zona Bolboaca). Deşi zona este
îndiguită aici se profilează pericolul distrugerii unor diguri. Fenomenul de eroziune a
malurilor continuă în  zona meandrului din apropiere de Pârâul lui Mihai, unde terenurile din
imediata apropiere a Mureşului, sunt puternic erodate lateral, de această eroziune bazală,
violentă şi continuă, precum şi unele terenuri din dreptul satelor Mereteu şi Câmpul Goblii
fenomenul de eroziune a malurilor se manifestă şi pe cursul inferior al văii Pianului (Vârtopi)
şi pe cel al văii Vinţului; pe teritoriul satului Vurpăr, până la vărsare în Mureş

Mlaştini şi zone cu umiditate ridicată
Zonele mlăştinoase cu o suprafaţă de cca. 30 ha se întâlnesc în lungul Pârâului Pianu

(Vârtopi)  şi la confluenţa Pârâului lui Mihai cu Mureşul.

2.3. RELATII ÎN TERITORIU
2.3.1. Amplasare

Comuna Vinţu de Jos este amplasată în partea de sud-vestică a judeţului Alba,
acoperind părţi din culoarul Mureşului şi partea sud-estică a Munţilor Metaliferi (Munceii
Vinţului).

Principala localitate din cadrul comunei şi centrul administrativ al acesteia, Vinţu de
Jos este situată în lunca şi pe terasele inferioare de pe stânga Mureşului. Tot în apropierea
râului, pe partea dreaptă, la contactul luncii cu versantul culoarului se află satele Pârâul lui
Mihai, Vurpăr, Câmpu Goblii şi Mereteu.

Pe versantul sud-estic al Munţilor Metaliferi se află satul Dealul Ferului. În cursul
inferior al Pârâului Goblii (afluent al Mureşului) se află satul Valea Goblii, în timp ce în
lungul Văii Vinţului sunt aliniate satele Valea Vinţului şi Gura Cuţului. Satele Mătăcina, Laz,
Haţegana, Poieniţa, Inuri sunt sate de versant şi de interfluviu. Valea Staunilor şi versanţii săi
adăposteşte intravilanul satelor Ciocaşu, Crişeni şi Stauini, iar Valea lui Mihai pe cursul
superior al văii cu acelaşi nume.

Legăturile cu oraşul reşedinţă de judeţ se realizează prin DN 1şi DJ 107 C. Satele de
pe malul drept al Mureşului sunt legate de centru de comună şi DJ 107 C prin podul care
uneşte cele două maluri ale râului în dreptul localităţilor Vinţu de Jos şi Vurpăr. Legătura
acestei zone cu centru administrativ judeţean se poate realiza şi pe DJ 107 A.

2.3.2. Prevederi ale PATN şi PATJ, privind zona
Conform legii 363/2006, privind reţelele de transport, comuna Vinţu de Jos este
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situată pe traseul principalei magistrale de transport internaţional, care străbat teritoriul
României, coridorul IV paneuropean de transport multimodal, format din autostrada A1.
Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Deva - Sibiu - Piteşti - Bucureşti - Lehliu - Feteşti -
Cernavodă – Constanţa, aflată în construcţie şi linia de cale ferată convenţională: Curtici -
Arad - Simeria - Vinţu de Jos - Alba Iulia - Coşlariu - Copşa Mică - Braşov - Ploieşti -
Bucureşti - Feteşti - Medgidia – Constanţa;

Coridorul amintit leagă centrul Europei (zona de est a Germaniei) de estul şi sudul
continentului, spre Istambul si Salonic.

Această reţea de transport străbate Valea Mureşului, pe care o leagă cu cea a Oltului şi
cuprinde atât un traseu rutier cât şi unul feroviar, ce traversează teritoriul României de la vest
la sud şi est.
Conform prevederilor PATN – secţiunea I, Căi de comunicaţii. Coridorul IV paneuropean
traversează sudul judeţului Alba, prin partea sudică a teritoriului administrativ al comunei
Vinţu de Jos, pe traseul
DN1/E81–DN7/E68 si
a magistralei CF Arad–
Deva–Sibiu–Braşov–
Ploieşti–Bucureşti.
Aceste trasee sunt
cuprinse în programul
UE de realizare a unui
sistem integrat de
reţele rutiere si
feroviare, sistemul
TEN11 (Trans-
European Network).
Modernizarea acestei
reţele de transport a
demarat prin lucrările
de construire a
autostrăzii .

Trebuie subliniat faptul că în conformitate cu prevederile legii de aprobare a
PATN – secţiunea I, se preconizează construirea unui aeroport în zonă precum şi

amenajarea râului Mureş pentru a fi navigabil pe sectorul Arad, Deva, Alba – Iulia.
Din punct de vedere al căilor de comunicaţie, PATJ Alba identifică pe teritoriul

administrativ al comunei, pe lângă magistrala transeuropeană de transport, formată din
autostrada A1, actualul DN 7 (E 68) şi un număr de patru drumuri judeţene, care traversează
teritoriul comunei; respectiv DJ 107 A; 107 C; 705 B şi 705 D. Dintre acestea DJ 107 A şi DJ
705 C necesită lucrări de modernizare.

Potrivit Legii 351/ 06 iulie 2001 privind aprobarea PATN, secţiunea IV – Reţeaua de
localităţi, termenul de comună defineşte unitate administrativ-teritorială de bază care
cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitatea de interese şi tradiţii, alcătuită din unul sau
mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi
demografice.  Potrivit anexei IV din legea amintită ierarhizarea localităţilor rurale pe ranguri
este următoarea:

a). localităţi de rangul IV – satele reşedinţă de  comună;
b). sate componente, care sunt localităţi rurale de rangul V.
Localitatea Vinţu de Jos, în calitatea sa de centru administrativ, reşedinţă de comună

este o localitate de rangul IV. Ea dispune în bună parte de majoritatea dotărilor tehnico
edilitare prevăzute de lege. Datorită numărului mare de locuitori (5388 loc. la 1 ian. 2010),
face parte din categoria satelor mari,

Totodată comuna Vinţu de Jos este situată în zona de influenţă a două centre urbane
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cu rang de municipiu, Alba Iulia şi Sebeş.
Alba Iulia este un centru urban de rangul II, municipiu reşedinţă de judeţ, cu funcţiuni

complexe administrative, politice, economice, sociale şi dotări publice diversificate cu rol
dominant teritorial.

Municipiul Sebeş este o localitate urbană de gradul II, caracterizat printr-o economie
în continuă dezvoltare, dominant industrială şi cu dotări publice de importanţă teritorială.

Potrivit PATJ Alba, comuna Vinţu de Jos este parte integrată a coridorului economic
interjudeţean Sebeş – Alba Iulia – Aiud – Blaj, prin participarea la Asociaţia Intercomunală
de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA), subregiunea Sebeş.

În cea ce priveşte zonele protejate, naturale şi antropice, în conformitate cu
prevederile legii, 5/2000, şi a listei monumentelor istorice 2010, comuna Vinţu de Jos face
parte din categoria unităţilor administrativ-teritoriale, din jud. Alba, care nu dispune de areale
naturale protejate dar dispune de o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu
valoare culturală de interes naţional. Între acestea amintim: Biserica "Adormirea Maicii
Domnului, Ansamblul bisericii evanghelice din Vinţu de Jos (biserica şi zidul de incintă),
Ansamblul bisericii evanghelice din Vurpăr (biserica şi zidul de incintă), Ansamblu mănăstiri
romano-catolice ( biserica şi claustru), Ruinele cetăţii medievale Zebernic, Ruinele castelului
Martinuzii şi Conacul Kendeffy-Horvath din Vurpăr.

2.3.3. Proiecte de investiţii:
In derulare se află proiectul de “Modernizarea şi dezvoltarea comunei Vinţu de Jos,

judeţul Alba”, depus prin Măsura 3.2.2., la FEADR cu următoarele sub-proiecte:
▪ construcţia Staţiei de epurare precum şi realizarea canalizării în Vinţu de Jos,

în lungime totală de 7,6 km;
▪ “Modernizare infrastructură rutieră Vinţu de Jos” – 16,13 kilometri;
▪ “Extindere reţea de alimentare cu apă comuna Vinţu de Jos” – 2,78 kilometri;
▪ “Extindere reţea de canalizare în comuna Vinţu de Jos” – 7,84 kilometri;
▪ ” Înfiinţare centru „after school” – construcţie clădire nouă;
▪ “Promovarea valorilor moştenirii culturale şi tradiţionale a comunei Vinţu de

Jos”, prin  dotarea ansamblului folcloric al comunei cu costume populare,
instrumente muzicale şi sisteme audio-video

În baza acestui proiect au fost realizate următoarele:
- În primă fază, în baza proiectului aprobat, a fost alocată suma de un milion de euro

pentru construcţia Staţiei de epurare precum şi realizarea canalizării în Vinţu de Jos,
în lungime totală de 7,6 km;

· A urmat asfaltarea străzilor în Vinţu de Jos (13,70 km), Vurpăr (1,45 km), Câmpul
Goblii (0,6 km), Valea Goblii (0,38 km), Mereteu (0,5 km);

· Reţeaua de alimentare cu apă potabilă realizată este de circa 40 de kilometri.

De perspectivă:
Administraţia locală a sprijinit şi sprijină investiţia privată în cadrul teritoriului

administrativ. Care vor aduce importante resurse financiare la bugetul local. Dintre acestea în
derulare sunt:

· realizarea în "zona Pomponio" a unei noi staţie de prefabricate şi asfalt;
· construcţia unei "Săli de dans" moderne în zona fostului târg.
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2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE

2.4.1. Potenţialul natural al solului şi subsolului

Agricultura reprezintă funcţia economică dominantă în cadrul comunei Vinţu de Jos.
Ea are la bază terenurile agricole cu o productivitate ridicată situate în lunca Mureşului şi pe
terasele acestuia, alături de o veche tradiţie care urcă din zorii istoriei. Potenţialul natural al
solului este unul foarte ridicat, format din soluri cerisoluri şi luvisoluri, cu o productivitate
ridicată, bune pentru cultura cerealelor, a plantelor industriale şi a celor furajere. Terenurile în
pantă de pe versanţi, au putut fi cultivate în bună parte cu cereale şi porumb până în perioada
modernă, sau utilizate ca fânaţ şi terenuri de păşunat pentru animale.

În perioada comunistă terenurile cele mai bune, aparţinând localităţilor din lunca
Mureşului au fost colectivizate, formând sectorul agricol socialist. Alături de acesta satele
situate în zona înaltă, pe culmile şi interfluviile văilor ce coboară spre Mureş, nu au fost
colectivizate, formând un sector agricol particular, pe cca. 2000 ha, deţinut de satele Ciocaş,
Crişeni, Dealu Ferului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Poieniţa, Stauini şi Valea lui Mihai.

Astăzi structura terenurilor agricole ale comunei are următoarea componenţă:
· suprafaţă totală - 8862 ha (INSSE)
· teren agricol - 5098 ha;

· arabilă - 2797 ha;
· păşuni - 1571 ha;
· fâneţe - 685 ha;
· vii - 20 ha;
· livezi - 25 ha.
Sursa:Institutul Naţional de Statistică ( https://statistici.insse.ro)

Potenţialul subsolului este dominat de resursele de materiale de construcţii, în special
nisipuri şi pietrişuri exploatate astăzi într-un ritm alert din lunca Mureşului. Dealurile
Vinţului deţin, de asemenea, importante rezerve de marne, agile şi gresii, în prezent
nevalorificate.

2.4.2. Profilul economic
Potrivit Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), comuna Vinţu de Jos

face parte din Zona Defavorizată de Condiţii Naturale Specifice (ZDS), caracterizată de
productivitate agricolă scăzută şi de specificităţi legate de sol, climă, biodiversitate, relief
etc.36.

Tradiţional, economia locală a comunei Vinţu de Jos s-a bazat pe agricultură, dar
începând din 1990 a început un proces de diversificare a activităţilor economice prin plasarea
unor mici investiţii. Refacerea proprietăţii particulare şi noile orientări economice, susţinute
de accesibilitatea sa ridicată, au constituit premise pentru dezvoltarea unor noi ramuri ale
economiei locale prin amplasarea unor obiective industriale. Astăzi profilul economic al
comunei Vinţu de Jos este într-un proces continuu de transformare şi adaptare la noile
realităţi contemporane. La succesul acestei transformări a contribuit şi apropierea de cele
două importante centre urbane ale zonei (Alba Iulia şi Sebeş), favorizând stabilirea unor
puternice legături prin fluxurile de forţă de muncă, produse, servicii dinspre şi spre comună.

Dacă înainte de anul 2000, baza economică a comunei o reprezenta agricultura, prin
valorificarea terenurilor arabile şi a creşterii animalelor, treptat s-au înmulţit numărul

36 Apud Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 207 – 2013, versiunea consolidată martie 2012, p.
776-778.

https://statistici.insse.ro/
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agenţilor economici cu activităţi non-agricole.
Populaţia comunei este ocupată cu preponderenţă în industria prelucrătoare,

agricultură, comerţ, administraţie şi industria extractivă. Activităţile dominante sunt
diferenţiate în localităţile comunei Vinţu de Jos: astfel, din cele 18 sate ale comunei, cele mai
multe localităţi au funcţie economică predominant agrară37: Ciocaşu, Crişeni, Gura Cuţului,
Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Poieniţa, Stauini, acestea fiind situate în general pe dealurile
Vinţului. Ca pondere în populaţia totală a comunei, aceste sate deţin o pondere scăzută, mai
puţin de 1/3, astfel că din punct de vedere a ocupării, activitatea predominantă a locuitorilor
este cea industrială, respectiv industria prelucrătoare.

Potrivit datelor de pe site-urile de specialitate38 şi a informaţiilor directe din cadrul
primăriei la începutul anului 2012 pe teritoriul comunei erau înregistrate un număr de 98
agenţi economici, din care 28 inactivi (după 2010). Potrivit datelor INSSE, la nivelul anului
2010, după debutul crizei economice, numărul mediu de salariaţi care îşi desfăşurau
activitatea în unităţile economice de pe teritoriul comunei  a fost de 752, iar cel al şomerilor
înregistraţi la fârşitul anului de 159.

Conform codului CAEN 2010, principalele domenii de activitate desfăşurate  pe
teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos sunt:

- activităţile comerciale (comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata – (domeniile 46 şi
47 din CAEN) cu  28 de agenţi economici;

- transporturi rutiere de mărfuri, întreţinerea şi reparaţiile autovehiculelor (domeniile
45, 49), cu 12 agenţi economici;

- construcţii şi materiale de construcţie (domeniile 41, 43) cu 10 agenţi economici;
- activităţi cu caracter agricol (domeniile 01 şi 02) cu 8 unităţi;
- industria alimentară şi de panificaţie (domeniul 10) cu 8 agenţi economici;
- industria uşoară şi de prelucrare a lemnului (domeniile 15, 16) cu 7 agenţii economici;
- restaurante şi alte servicii de alimentaţie publică şi turistice (domeniile 55, 56) cu 5

unităţi;
- industria materialelor plastice şi a ambalajelor cu 3 agenţi economici;
- în alte activităţi cu caracter industrial şi de servicii, inclusiv cu caracter managerial

sunt angrenaţi un număr de 17 agenţi economici.
Cea mai mare pondere, după numărul de agenţi economici care îşi desfăşoară

activitatea într-un anumit sector, pe primul loc se situează activităţile cu caracter comercial
(domeniile 46 şi 47 din CAEN), cu un procent de 28,6 %, urmat la o distanţă mare de cei
angrenaţi în domeniul transporturilor (domeniile 45, 49), cu 12,2 % şi de cei din domeniul
construcţiilor şi a materialelor de construcţii (domeniile 41, 43), cu 10,2 % .

O pondere importantă în economia locală o ocupă agenţii economicii angrenaţi în
activităţi cu caracter industrial şi de servicii, inclusiv cu caracter managerial (vezi anexa), cu
17,3%.

În privinţa numărului de angajaţi cea mai mare pondere o au sectoarele industriale, cu
producătoare de bunuri, respectiv industria uşoară şi de prelucrare a lemnului, cu un  număr
de cca. 280 de angajaţi, urmată de sectorul transporturi cu 150 de angajaţi şi de cel al
construcţiilor şi materialelor de construcţie, cu 127 de angajaţi.

37 lucrători agricoli, fiind vorba de o economie agrară de subzistenţă
38 Apud http://www.firmepenet.ro/Tyg-Legno-2001-Srl-Cod-Fiscal-13707500.html#Registrul-Comertului

http://www.firmepenet.ro/Tyg-Legno-2001-Srl-Cod-Fiscal-13707500.html#Registrul-Comertului


ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

50

2.4.3. Principalele funcţiuni economice
A. Funcţiunea agricolă

Pentru comuna Vinţu de Jos, agricultura a fost şi a rămas una dintre ramurile
principale ale economiei locale. Din cele 8839 ha cât cuprinde suprafaţa totală a comunei,
peste 57,4 % sunt terenuri agricole, din care peste jumătate sunt terenuri arabile cu o
productivitate ridicată, situate în special în lunca şi pe terasele râului Mureş.

Dacă până în 2009 suprafaţa totală a UAT era de 8527 ha, odată cu rezolvarea
diferendelor cu vecinii suprafaţa comunei s-a întregit începând cu anul 2010 cu 312 ha.
Această creştere nu este vizibilă în creşterea suprafeţei agricole, care după anul 2000 a
înregistrat o tendinţă de scădere continuă, atingând în anul 2010 un minus de – 1,3 % (70 ha).
Dar această scădere se reflectă diferit în diferitele componente ale agriculturii locale.

Cele mai drastice restrângeri s-au înregistrat la suprafeţele acoperite cu vii (-69,23%)
şi livezi (-94,25%). Această scădere s-a datorat în cea mai mare arte a scăderii interesului
localnicilor pentru aceste ramuri ale agriculturii, în condiţiile limitării posibilităţilor de
valorificare a produsului final şi a proceselor de depopulare şi îmbătrânire a populaţiei din
satele din zonele înalte, de munte (Inuri, Laz, Dealu Fierului, Ciocaşu, Crişeni, Stauini,
Haţegana, Poieniţa etc.

În acela-şi timp se înregistrează o creştere spectaculoasă a suprafeţelor de păşunat, cu,
peste 60 % (de la 956 ha în 2000 la 1571 ha în 2010). Această creştere se explică, pe de o
parte prin creşterea suprafeţei totale a comunei înregistrată în 2009, iar pe de alta prin
scăderea celorlalte suprafeţe agricole. La acest capitol se regăsesc şi ieşirile din suprafaţa
arabilă a unor terenuri care ulterior şi-au schimbat destinaţia şi utilitatea economică prin
PUZ-uri.

Evoluţia suprafeţelor agricole*
1990 1995 2000 2003 2007 2015 % 2000-

2010
Total suprafaţă UAT 8527 8527 8527 8527 8527 8839 3,52

Suprafaţa agricolă
totală

3664 3907 5145 5143 5177 5075 -1,36

Suprafaţa arabilă 2338 2581 3138 3148 3112 2797 -10,96

Suprafaţa păşuni 670 670 959 996 1113 1571 61,04

Suprafaţă fâneţe 453 453 896 896 936 685 -23,54

Suprafaţă vii 127 127 65 16 16 20 -69,23
Suprafaţă livezi 76 76 87 87 0 5 -94,25

* Sursă: Institutul Naţional de Statistică ( https://statistici.insse.ro)

· Evoluţia suprafeţelor agricole
La nivelul comunei Vinţu de Jos evoluţia suprafeţelor agricole după 2000 a cunoscut

schimbări importante, după cum rezultă din datele de mai jos. Numai în perioada 2003-2011
suprafeţele agricole cultivate înregistrează o scădere de 8,72 %,

Pe tipuri de culturi se constată o tendinţă de scădere a suprafeţelor cultivate cu grâu şi
porumb faţă de 2003, în timp ce cresc suprafeţele cultivate cu plante tehnice; floarea soarelui,
cu 62 % şi sfeclă de zahăr, cu 29 %. Creşteri importante se înregistrează la cultura cartofului

https://statistici.insse.ro/
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şi a legumelor, în contextul creşterii necesităţilor locale dar şi a posibilităţilor de valorificare.
Structura principalelor culturi agricole

CULTURA
2003 2006 2008 2010 2011
Sup.
ha.

Prod.
to.

Sup.
ha

Prod.
to

Sup.
ha

Prod.
to

Sup.
ha

Prod.
to

Sup.
ha

Prod.
to

Grâu 610 1750 800 3120 750 3000 600 2476 590 2950
Porumb 1195 3832 700 4550 620 4092 652 4521 864 5616
Floarea
soarelui

79 151 25 50 50 105 129 322 208 416

Sfeclă de zahăr 25 779 25 137 25 140 30 1800 35 1925
Cartofi 76 1162 40 600 60 912 90 1420 80 1200
Legume 100 1800 100 1500 100 1600 136 2463 136 2312
Livezi 572 1750 1850 2140 1950

Sursă: Primăria Vinţu de Jos

În Activitatea în agricultură este susţinută de o bază materială adecvată necesităţilor,
care asigură în bună măsură necesităţile locale. La nivelul anului 2011 inventarul agricol la
nivelul comunei era compus din:

Nr.
crt.

Denumirea utilajului Bucăţi Obs.

1 TRACTOARE 72 2011
2 COMBINE PĂIOASE 19 2011
3 PLUGURI 72 2011
4 GRAPE CU DISCURI 53 2011
5 SEMĂNĂTORI PĂIOASE 22 2011
6 SEMĂNĂTORI PRĂŞITOARE 15 2011
7 MAŞINI PT. IERBICIDAT 11 2011
9 COSITORI MECANICE 6 2011
10 ATELAJE HIPO 205 2011

Sursă: Primăria Vinţu de Jos

În agricultura comunei Vinţu de jos sunt înregistraţi un număr de 10 agenţi economici
mai importanţi, a căror domeniu de activitate este subscris domeniului agricol şi conex
acesteia, conform codului CAEN. Aceştia sunt specializaţi pe activităţi diferite, după cum
urmează:

Nr.
crt. AGENT ECONOMIC LOCALIZARE ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

(cf. cod caen)

1 SOCIETATEA
"VINŢANA"

Vinţu de Jos, str. L. Blaga,
nr. 63 Domeniul 0111: Cultivarea cerealelor

2 DALI CARN SRL Vinţu de Jos, Str. Horea 59 Domeniul 0146 Cresterea porcinelor
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3 FITOMAR SRL Vinţu de Jos, Str. 1
Decembrie 3

Domeniul 0161: Activitati auxiliare
pentru prod. vegetala

4 BELAGROSAN SRL Vinţu de Jos, Str. Lucian
Blaga 54

Domeniul 0161 Activităţi auxiliare
pentru producţia vegetala

5 TIMARIU COMPANY
SRL

Vinţu de Jos, Str. Mihai
Eminescu 40

Domeniul 0161 Activităţi auxiliare
pentru producţia vegetala

6 NETI VINT SRL Vinţu de Jos, Str. Mihai
Eminescu 36

Domeniul 0150 Activităţi in ferme
mixte (cultura vegetala combinata cu
creşterea animalelor)

7 AGRO TIMARIU SRL Sat. Valea Vinţului, nr. 145 Domeniul 01: Cultivarea cerealelor
(exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase

8 CHAMPI JESSICA
SRL

Sat. Valea Vinţului, nr. 71 Domeniul 02: Colectarea plantelor si
fructelor din flora spontana (excl.
material lemnos)

9 SARMI FRUCT SRL Sat. Stauini Domeniul 01 (CAEN 124):
Cultivarea fructelor seminţoase şi
sâmburoase

10 ELIT SRL Vinţu de Jos Domeniul 01 (CAEN 142) Creşterea
altor bovine

Cel mai important producător agricol la nivelul comunei este Societatea „Vinţana”.
Aceasta lucrează în sistem asociativ peste 780 ha teren agricol. Numai la nivelul anului 2011
aceasta a cultivat 230 ha - grâu, 120 ha – floarea soarelui, 70 ha - rapiţă,  40 ha – orz dar şi
alte culturi, precum: coriandru, sfeclă, cartofi şi soia. Producţiile obţinute înregistrând 5200
kg/ha la grâu, 5800 kg/ha orz, 3000 kg/ha la rapiţă, 7000 kg/ha porumb.

· Cultura plantelor cerealiere şi a nutreţurilor
Principalele plante cerealiere cultivate sunt:porumbul, cu cea mai extinsă cultivare în

2011, de 864 ha, urmat de grâu, cu 590 ha şi orz.  Alături de acestea în ultimii ani a crescut
interesul cultivatorilor pentru plantele tehnice; floarea soarelui, sfecla de zahăr şi rapiţă.

Dintre nutreţuri, alături de fânul natural, cosit pe timpul verii se cultivă trifoiul,
lucerna şi porumbul furajer.

· Creşterea animalelor
Cele peste 2200 ha de fâneţe şi păşuni de care dispune comuna, reprezintă o

importantă resursă naturală pentru creşterea animalelor. Cu toate acestea în ultimii ani s-au
înregistrat o scădere continuă a numărului de animale. Faţă de anul 1990 numărul bovinelor a
scăzut la nivelul anului 2011 de peste 5 ori, cel al porcinelor de peste 4,5 ori, iar al ovinelor s-
a redus la jumătate. Aceste schimbări sunt datorate în bună parte scăderii rolului creşterii
animalelor în viaţa comunităţilor, tot mai mulţi localnici căutându-şi un loc de muncă în
industriile locale, servicii sau/şi comerţ. De creşterea animalelor ocupându-şi mai degrabă
locuitorii satelor de munte.

În ultimii doi ani acordarea subvenţiilor agricole pentru animale i-a determinat pe
mulţi dintre localnicii care deţin animale să-şi depună cereri pentru obţinerea acestor bani.
Astfel, la nivelul anului 2010 din comuna Vinţu de Jos s-au înregistrat un număr de 50 de
cereri pentru prima pe cap de animal la specia ovine/caprine, depuse conform prevederilor
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OMADR nr. 98/2010, însumând un număr de cca. 6361 capete. În anul 2011 au fost depuse
cu acelaşi scop un număr de 45 cereri, însumând 5766 capete39, cea ce reprezintă o medie de
cca. 128 de capete/deţinător.

SPECIFICARE U.M.
PERIOADA

1990 1996 2003 2007 2011 2015
Bovine, total cap. 2874 1179 889 600 560

Porcine cap. 3559 4145 1898 150 750
Ovine cap. 6110 6740 3300 5900 2930

(5766
cf.
cereri
dep.)

Păsări cap. 23530 31715 20000 20000 20500
Carne (tone greutate
vie)

to. 1134 789 575 435 435

Lapte vacă + bivol. hl. 7023 18328 20320 13680 13680
Lână kg. 12435 15000 10030 - -
Ouă Mii buc 1377 1335 3150 1875 1875
Sursă – Primărie Vinţu de Jos; Institutul Naţional de Statistică ( https://statistici.insse.ro)

B. Funcţiunea silvică
Conform datelor INSSE comuna Vinţu de Jos dispunea la 2010 de 2815 ha, acoperite cu

păduri şi vegetaţie forestieră, reprezentând 31,84 % din suprafaţa administrativă. din care
1595 ha, reprezentând 56,6 % se află în proprietate privată.
Aceste păduri sunt în general păduri de protecţie, menite să protejeze versanţii în faţa
proceselor de denundare şi eroziune, exploatarea acesteia făcându-se conform codului silvic.
Necesităţile populaţiei locale sunt asigurate în principal din resursele proprii.
În prezent se fac extracţii de material lemnos din pădurile deţinute de OS Alba Iulia, pe cursul
superior al Văii Vinţului, pe Valea Căleanului

Conform datelor de la Primăria Vinţu de Jos, comuna dispune de următoarele
suprafeţe împădurite:

943 ha - păduri ROMSILVA;
409,85 ha - păduri ale primăriei Vinţu de Jos;
125 ha - păduri se află în posesia persoanelor fizice.

C. Funcţiunea industrială şi de servicii
Această funcţiune este îndreptată spre valorificarea resurselor naturale (lemn,

materiale de construcţii, produse animaliere etc.) şi umane existente pe plan local, asigurarea
locurilor de muncă pentru populaţia locală şi satisfacerea unor necesităţi  locale zonale şi
pentru export. Situarea comunei Vinţu de Jos în apropierea a două importante centre urbane,
municipiile Alba Iulia şi Sebeş, precum şi accesul la principala reţea de transport a zonei şi
prezenţa unei forţe de muncă bine pregătite i-au determinat pe mulţi investitori locali şi străini
să-şi deschidă aici afaceri. Producţia industrială şi de servicii acoperă o gamă largă de

39 Apud: http://www.apia.org.ro/cereri_ovina-caprina_2011/Alba.pdf

https://statistici.insse.ro/
http://www.apia.org.ro/cereri_ovina-caprina_2011/Alba.pdf
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utilităţi, care înglobează atât industria alimentară şi uşoară, cât şi construcţiile, prelucrarea
lemnului, şi a maselor plastice.

Un rol important în economia UAT îl joacă industria extractivă şi producătoare de
materiale pentru construcţii, care utilizează argilele comune, nisipuri şi pietrişuri din zonă.
Alături de aceasta s-a dezvoltat producţia de ceramică brută pentru construcţii (cărămizi,
elemente prefabricate, sisteme de coşuri) de la SC Frühwald Konnex SRL

Alături de aceste se mai regăsesc şi alte activităţi cu caracter industrial şi de servicii.
Principalele domenii de dezvoltare a industriei locale sunt:

· construcţii şi materiale de construcţie (domeniile 41, 43) cu 10 agenţi economici;
· industria alimentară şi de panificaţie (domeniul 10) cu 8 agenţi economici;
· industria uşoară şi de prelucrare a lemnului (domeniile 15, 16) cu 7 agenţii economici;
· industria materialelor plastice şi a ambalajelor cu 3 agenţi economici;
· alte activităţi cu caracter industrial şi de servicii, inclusiv cu caracter managerial, în

care sunt angrenaţi un număr de 17 agenţi economici.
Această funcţiune înglobează cei mai importanţi agenţi economici, atât ca cifră de

afaceri cât şi ca pondere în utilizarea forţei de muncă, precum:
5. SC KOZARA SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în 1997 şi specializată

pe fabricarea încălţămintei, cu o cifră de afaceri de 5.887.296 lei, în 1010 şi 198
angajaţi.

6. SC POMPONIO CONSTRUCŢII SRL firmă cu capital privat italian şi român
înfiinţată în 2008 şi specializată pe materiale şi lucrări de construcţii, cu 48.715.561
lei cifră de afaceri, în 1010 şi 108 angajaţi.

7. SC DACONROM SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în 1997 şi
specializată pe fabricarea încălţămintei, cu o cifră de afaceri de 436.372 lei, în 1010 şi
42 angajaţi.

8. SC TRANSPORT-MONTANA SRL, firmă cu capital privat autohton înfiinţată în
1999 şi specializată pe Tăierea si rindeluirea lemnului , cu o cifră de afaceri de
2.783.571 lei în 1010 şi 30 angajaţi.

9. SC FRUHWALD KONNEX PREFABRICATE SRL, firmă cu capital privat austriac
înfiinţată în 2005 şi specializată pe fabricarea produselor din beton pentru construcţii,
cu o cifră de afaceri de 9.481.590 lei, în 1010 şi 30 angajaţi.

În perioada 2006-2009 numărul mediu de salariaţi a fost de cca. 890 din care 326 în
industrie, 320 în comerţ şi 125 în transporturi etc. (20 în agricultură).

D. Funcţiunea comercială şi de transport
Se exprimă prin dezvoltarea luată de către iniţiativa privată în acest domeniu. După

1990  locuitorii cu iniţiativă şi-au deschis mici magazine cu bunuri de larg consum, numărul
acestora a crescut constant în ultimii ani şi s-a diversificat. Unii dintre localnici s-au
înregistrat ca persoane fizice autorizate să execute diferite activităţi.

Ca pondere această funcţiune economică deţine un loc de bază, în aceste sectoare
fiind angrenaţi 40 de agenţi economici, cea ce reprezintă 41% din numărul total.

Dintre aceştia 12 agenţii economici desfăşoară activităţi în domeniul transportului
rutier de mărfuri (cod CAEN 4941) şi de întreţinere a parcului auto (cod CAEN 4520). În
rândul firmelor de transport se remarcă SC GIRO SRL, firmă cu capital privat autohton
înfiinţată în 1994 şi specializată pe transporturi rutiere, cu 32.012.344 lei cifră de afaceri, în
1010 şi 123 angajaţi.

Un număr de 28 agenţi economici desfăşoară activităţi comerciale (comerţ cu
amănuntul şi comerţ cu ridicata (domeniile 46 şi 47 din CAEN). Sunt în general agenţi
economici cu o cifră de afaceri mică şi un număr mic de angajaţi, multe din acestea fiind
firme de familie
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Funcţiunea şi potenţialul turistic
Teritoriul vast al comunei şi  formele de  relief diversificate, de la cel de luncă până la

dealurile înalte ale Vinţului, oferă o diversitate peisagistică remarcabilă, care poate fi
valorificată ca spaţiu recreativ mai ales de către locuitorii din centrele urbane apropiate, în
special de locuitorii municipiului Alba Iulia. Pe lângă peisajul divers cu valenţe montane,
trebuie amintită existenţa unor obiective culturale şi istorice, care cresc gradul de interes
pentru practicarea turismului cultural şi de documentare istorică.

Potrivit O.M. A.D.R. nr. 54 din 13.03.2012, comuna Vinţu de Jos deţine importante
resurse turistice, având un potenţial de dezvoltare de 38,5 puncte.
Dar acest potenţial trebuie privit într-un context mai larg, zonal, care include şi alte unităţi
administrative, precum Alba Iulia, Ighiu, Galda de Jos, Stremţ, Teiuş, Vinţu de Jos, Ciugud,
Cricău, Meteş, din cadrul Asociaţiei Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA).

Totodată, comuna Vinţu de Jos  a fost inclusă, conform „Studiului de piaţă din
domeniul turismului în jud. Alba” (2008), în cadrul zonei turistice nr. 6 – Alba Iulia, zonă a
cărei caracteristici turistice le redăm mai jos:

„Localizare si acces
Zona de dezvoltare menţionată este situată în centrul judeţului, cu acces la drumul

european E81 şi la reţeaua feroviara (accesul cel mai facil datorită poziţionării dar şi
statutului de reşedinţă de judeţ a municipiului Alba Iulia).

Situaţia infrastructurii
· Infrastructura turistică a zonei include hoteluri dar şi pensiuni urbane având

clasificări de până la 4 stele respectiv 5 flori.  Alba Iulia concentrează o parte
importantă a capacităţii de cazare din judeţ, aici fiind amplasate 5 din cele 13
hoteluri.

· Infrastructura tehnică este bine dezvoltată existând reţele de utilităţi (apă curentă,
canalizare, gaz natural) în majoritatea localităţilor
Localităţile de interes turistic ale zonei sunt: Alba Iulia, Ighiu, Galda de Jos, Stremţ,

Teiuş, Vinţu de Jos, Ciugud, Cricău
Particularităţi ale principalelor localităţi turistice
Alba Iulia: este cel mai important oraş şi centrul economic al judeţului, cu o
infrastructură turistică aflată în plină dezvoltare. În cadrul  municipiului ponderea
cea mai mare în cadrul cererii turistice o reprezentă turismul de business.
Ighiu: Are o infrastructură turistică relativ bine dezvoltată, cu pensiuni de 3 şi 5
stele;
Galda de Jos: Asigură un acces facil către zona Întregalde, respectiv către
zona centrală a Munţilor Trascău
Principalele forme de turism şi atracţii turistice ale zonei sunt:
· Turism activ: Piatra Cetii şi Cheile Cetii (Galda de Jos)
· Turism istoric: Principalele obiective de interes turistic din localităţile zonei sunt:

◦ Alba Iulia: Cetatea Alba Carolina (Palatul Principilor, Cetatea bastionară
Alba Iulia, Castrul Roman, Muzeul Unirii, Fortăreaţa în stil Vauban cu 7
bastioane, Biblioteca Bathyaneum; Catedrala Încoronării, Catedrala
Romano-catolică);

◦ Ciugud: Situl arheologic Ciugud - Gornet; Situl arheologic Hallstattian
(Teleac); Aşezare neolitica (Ciugud) Necropola tumulara (Ciugud); Biserica
veche (Ciugud); Biserica Ioachim si Ana (Ciugud)

◦ Cricău: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (sec.XIII-XV); Conacul
San Benedictus, Piatra Craivii, vf. Sfledelaşu, cascada de pe pârăul Cricău;
Cetatea dacica Apoulon - Piatra Craivii; Situl de epocă romană – Tibru etc.

◦ Ighiu: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - sec. XVIII; ruina Bisericii
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de piatra “Sf. Nicolae” - sec. XVII; Biserica Evanghelica - sec. XV-XVIII;
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” - 1724 ; Biserica Reformata - sec. XV-XVIII;
Aşezări din epoca bronzului; Castrul roman de pământ (Măgulici); Necropola
romana (Ighiu); Castelul Eszterhazy - sec. XVI (Şard); Conacul Teleky şi
Pivniţa cu boltă - sec. XVIII (Ţelna)

◦ Galda de Jos: Ansamblul Bisericii Reformate sec. XIII - XVIII; Biserica
„Naşterea Maicii Domnului” 1715 ; Biserica „Sf. Arhangheli” - sec. XVII;
Biserica „Cuvioasa Paraschiva” - 1782

◦ Teiuş: Biserica Romanică – biserică reformată, datată din sec. al XIII,
Biserica Romano- catolică – reprezintă o ctitorie a lui Iancu de Hunedoara de
la jumătatea sec. al XV –lea, Biserica Ortodoxa Veche –este datată din sec. Al
XVI –lea.

◦ Vinţu de Jos: Ruinele cetăţii medievale Zebernic; Castelul Martinuzzi (1551);
Conacul Kendeffy-Horvath - sec. XVIII; Biserica "Adormirea Maicii
Domnului" 1700 (Vinţu de Jos); Biserica evanghelica - 1300 (Vinţu de Jos );
Biserica evanghelica (Vurpăr); Biserica mănăstirii romano-catolice şi
Claustrul – sec. XVIII etc.

· Turism oenologic: Cramele de la Bucerdea Vinoasă şi Ţelna (Ighiu)
· Alte atracţii: Festivalul cetăţilor dacice (Cricău)
Particularităţile zonei turistice

· Alba Iulia se poate constitui, prin localizarea sa în centrul judeţului, numeroasele
sale atracţii turistice şi concentrarea unei părţi semnificative a capacităţii de cazare,
drept punct de plecare pentru orice destinaţie din judeţ în cadrul unei deplasări în
scop turistic.

Revenind la UAT Vinţu de Jos, considerăm că deţine un potenţial turistic mai bogat
dar prea puţin exploatat. Valorificarea turistică a poziţiei geografice deţinută faţă de
principalele reţele ale infrastructurii de transport şi de cele două centre urbane (Alba Iulia,
Sebeş), prezenţa unor obiective istorice, culturale şi a peisajului sunt puţin valorificate.

La categoria „turism activ” putem include si potenţialul Munţilor Vinţului, uşor de
abordat pentru drumeţii de 1 – 2 zile, cu largă privelişte asupra Văii Mureşului la sud şi a
Văii Ampoiului, spre nord.

Principalele obiective de interes turistic insuficient valorificate, pe lângă peisajul
natural, mai sunt:

2. monumentele istorice situate în satele Vinţu de Jos şi Vurpăr (Castelul Martinuzzi,
Cetatea de la Vurpăr, cele două biserici reformate etc.);

3. bisericile ortodoxe şi biserica mănăstirii romano-catolice, pentru iubitorii turismului
ecumenic;

4. fostele reşedinţe şi conace care se mai păstrează (Conacul Teleki şi Conacul
Kendeffy-Horvath din Vinţu de Jos, Conacul Binder din Vurpăr;

5. case vechi de târgoveţi, care se mai păstrează şi case tradiţionale româneşti din satele
de munte;

6. forme de utilizare în gospodăria tradiţională a pietrei locale;
7. cascada şi sectorul de cheile de la Piatra Dubli

2.4.4. Evoluţia funcţiunilor în ultima perioadă. Investiţii.
În ultimii ani se constată creşterea interesului investitorilor privaţi în economia locală,

manifestată atât prin achiziţii imobiliare cât şi prin deschiderea unor obiective de interes
economic, cu caracter industrial şi de servicii. Astfel, din cele 98 de agenţi economici
înregistraţi în comună, 69, reprezentând 70,4 %, au fost înregistraţi la organele fiscale numai
în perioada 2006-2011.

Dintre aceştia 47,8 % au fost înregistraţi numai în perioada 2008-2009. Cu toate că
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actuala recesiune economică a afectat, în egală măsură şi economia zonei, oportunităţile de
afaceri oferite, au permis înregistrarea unui număr 14  noi agenţi economicii, numai în anii
2010-2011, respectiv 20,2%.
Un număr de 5 agenţi economici care au luat fiinţă în ultimii doi ani (2010-2011) au ca obiect
de activitate transporturile de mărfuri şi reparaţiile auto. Acest bum în domeniul, este
justificat prin conectarea directă a localităţii Vinţu de Jos la autostradă.

Un sector de activitate care cunoaşte în ultimii ani o adevărată explozie este
exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor din lunca Mureşului. În prezent funcţionează un
număr de 4 astfel de unităţi (Vox SRL, Foricon S.A., Pomponio SRL, Intertrans Balastieră
SRL, Tobimar SRL etc.).

O dezvoltare importantă a cunoscut în ultimii doi ani activităţile comerciale (comerţul
cu ridicata şi amănuntul) şi cele aferente acestora, respectiv activităţile de ambalare şi
depozitare.

După 2010, datorită politicilor economice restrictive şi a crizei economice, unii
agenţii economici înregistraţi şi-au încetat/suspendat activitatea.

Se conturează tot mai ferm preocuparea pentru utilizarea energiilor regenerabile şi
dezvoltarea turismului, prin încurajarea investiţiilor private în activităţi recreative şi de
petrecere a timpului liber. Este cazul SC SKI SURIANU SRL, care este unul dintre
principalii investitori în promovarea turismului montan şi a sporturilor de iarnă în Munţii
Sebeşului.

Deşi nu are sediul social pe teritoriul comunei amintim prezenţa firmei  SC DIP
GRUP SRL, Alba Iulia, care deţine pensiunea agroturistică, „Drumul Dragostei”, cu 20 locuri
de cazare, situată pe teritoriul administrativ al comunei, în punctul „Trei Poduri”.  De
asemenea, la limita teritoriului administrativ cu comuna Pianu (unde are sediul social) este
situat un alt complex turistic, „Complexul Lutsch 2000". Acesta şi-a început activitatea în
1994, prin deschiderea de către un investitor sas, reîntors pe meleagurile natale, a unui
restaurant în stil bavarez. Astăzi  complexul cuprinde: parcări, restaurant, terasă, staţie
carburanţi, magazin alimentar, săli de festivităţi, capelă  şi 3 pensiuni, cu o capacitate maximă
de cazare de 50 de locuri.

Ca o ilustrare a potenţialului investiţional în cadrul UAT, amintim că numai în
perioada 2005-2010 au fost eliberate un număr de 69 autorizaţii de construcţie pentru clădiri
rezidenţiale, cu o suprafaţă totală de peste 9.700 mp şi a unui număr de 14 autorizaţii pentru
alte clădiri, cu o suprafaţă de aproape 8900 mp. Aceste date se regăsesc în creşterea suprafeţei
locuibile, publice şi private cu cca. 1,5 % .

2.4.5. Obiective în dezvoltarea economică:
Potrivit Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vinţu de Jos, pentru perioada

2007-2013 principiile durabilităţii trebuie sa conducă la realizarea unui set de obiective
economice şi sociale, care să permită asigurarea unor obiective precum:

4. creştere economică prin conservarea şi protejarea resurselor naturale;
5. abordarea integrată a protecţiei mediului înconjurător, a creşterii economice şi a

asigurării necesarului de energie;
6. asigurarea cerinţelor esenţiale pentru membrii comunităţii, precum: locuri de munca,

hrana, energie, apa, locuinţe şi asistenţă medical;
7. asigurarea unei noi calităţi a proceselor de creştere economică;
8. conservarea şi sporirea rezervei de resurse, în primul rând a terenurilor agricole cu o

productivitate ridicată din câmpia Mureşului, precum şi o mai bună valorificare a
arealelor pretabile culturii pomilor fructiferi;

9. limitarea unor activităţi economice care implică riscuri pentru locuitori şi mediu.
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2.4.6. Disfuncţionalităţi în dezvoltarea economică
- lipsa unor tradiţii şi a personalului calificat în domenii de dezvoltare, care pot avea

un viitor în economia locală, precum turismul şi valorificarea resurselor agricole
locale (legumicultura);

- creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi
- distrugerea unor importante suprafeţe agricole prin exploatarea nisipurilor şi

pietrişurilor din lunca şi terasele Mureşului;
- slaba valorificare a unor resurse locale în special a celor legate de pomicultură;
- starea infrastructurii locale, care doar în ultimii ani a intrat într-un proces de

modernizare;
- infrastructură edilitară în formare;
- potenţial turistic insuficient valorificat, slaba promovare şi  infrastructura turistică

specifică, slab dezvoltată;
- lipsa accesibilităţilor pentru valorificarea potenţialului turistic oferit de peisajul

natural şi antropic al Munceilor Vinţului şi lipsa unei legături directe cu Valea
Ampoiului.
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2.5 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

2.5.1. Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei

La recensământul din 20 octombrie 2011 populaţia comunei Vinţu de Jos număra
4801 locuitori. În perioada intercensitară, 2002-2011 populaţia a scăzut semnificativ cu 494
locuitori, număr de 2 ori mai mare decât între 1992 şi 2002 (208 locuitori). Din cauza
proximității față de 2 centre urbane importante, Alba Iulia şi Sebeş, efectivul populaţiei s-a
redus prin migrare spre acestea. S-a înregistrat de asemenea mişcarea inversă de stabilire în
comună datorită distanţei reduse între Alba Iulia, Sebeş (5 km, respectiv ~10 km). Prin
poziţia sa, comuna exercită atracţie pentru acei locuitori din urban care caută să trăiască într-
un mediu nepoluat unde există dotări şi servicii publice cvasi-urbane. După efectivul
demografic, comuna Vințu de Jos este de mărime mare, fiind a III-a în judeţul Alba, după
comunele Ighiu (6945 persoane) şi Săsciori (6428 persoane).

Sursa: Baza de date Tempo online

Comuna Vinţu de Jos este formată din 18 localităţi, doar centrul de comună fiind
situat pe lunca şi valea Mureşului, în partea de sud-est. Râul Mureş desparte comuna în două
părţi distincte ca relief şi dezvoltare: centrul admnistrativ unde sunt concentrate toate
serviciile şi celelalte sate situate pe dealurile numite Munceii Vinţului40 în partea de nord-
vest a comunei. Culmile acestor dealuri coboară de la 900-1000 m până la 400 m la contactul
cu lunca Mureşului. Zona montană a comunei nu este propice aşezărilor omeneşti, mai ales în
acele zone cu altitudine mare, pante accentuate şi văi înguste. Ocuparea este de tip sat risipit,
puţin întâlnită în această zonă a judeţului. Comuna Vinţu de Jos prezintă structura tipică a
aşezărilor risipite montane, cu un centru de comună care este o aşezare de tip adunat, tipică
pentru zona de vale, unde este concentrată cea mai mare parte a populaţiei, respectiv 65%
(2011). Doar 1/3 din populaţie trăieşte în cele 17 sate aflate la baza dealurilor înalte sau pe
înălţimi.

40

Sursa: prof. Gheorghe Cornescu, Monografia comunei Vinţu de Jos, Alba Iulia, 2003.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba

Diminuarea efectivului populaţiei se corelează cu distanţa faţă de centrul comunei
care este nod de circulaţie rutieră şi feroviară, locaţie pentru investiţiile din zonă şi centru de
servicii. Scăderi importante de populaţie au fost înregistrate în satele Stăuini, de la 54 la 6
locuitori, Ciocaşu, de la 18 la 4 locuitori, Mătăcina de la 9 la 3 locuitori, Inuri de la 121 la 44
locuitori şi Crişeni de la 58 la 27 locuitori. În comuna Vințu de Jos există conform
Recensământului populației din 2011 un număr de 4 localități cu mai puțin de 10 locuitori, iar
12 din cele 17 localități ale comunei au sub 100 locuitori.

În general numărul locuitorilor a scăzut, doar localitățile Pârâul lui Mihai și Valea lui Mihai
înregistrând creșteri cu 12, respectiv 10% în 2011 față de 2002. Localitatea reședință concentrează 65%
din populația întregii comune iar celelalte 17 sate doar 35%, ceea ce arată tendința de depopulare a
satelor îndepărtate de centru și de dotările acestuia.

2002 2011 2002/2011 % Distanţa faţă de
centru

TOTAL 5295 4801 -494 -9.3% -
VINTU DE JOS 3278 3113 -165 -5.0% -

CAMPU GOBLII 137 121 -16 -11.7% 3

CIOCASU 18 4 -14 -77.8% 6
CRISENI 58 27 -31 -53.4% 6
DEALU FERULUI 48 36 -12 -25.0% 5
GURA CUTULUI 48 26 -22 -45.8% 5
HATEGANA 31 20 -11 -35.5% 9
INURI 121 45 -76 -62.8% 8
LAZ 13 9 -4 -30.8% 10
MATACINA 9 3 -6 -66.7% 8
MERETEU 192 162 -30 -15.6% 5
PARAU LUI MIHAI 111 125 14 12.6% 3
POIENITA 31 23 -8 -25.8% 6
STAUINI 54 8 -46 -85.2% 4
VALEA GOBLII 97 92 -5 -5.2% 3
VALEA LUI MIHAI 40 44 4 10.0% 6
VALEA VINTULUI 511 458 -53 -10.4% 4
VURPAR 498 485 -13 -2.6% 2
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2.5.2. Structura demografică
2.5.2.1. Structura etnică

Structura etnică nu s-a modificat semnificativ în intervalul 2002-2011: a scăzut
numărul tuturor persoanelor de altă etnie şi cel mai accentuat al populaţiei majoritare.

Vințu de
Jos Total Romani Maghiari Romi Germani Turci Tatari Alta

etnie
Informatie

nedisponibila
2011 4801 4453 46 81 4 3 0 0 208

2002 5295 5108 76 90 8 6 5 5 0

2011/2002 -494 -655 -30 -9 -4 -3 -5 -5 208

2.5.2.2. Structura pe sexe şi grupe de vârstă

În anul 2011, populaţia localităţii Vinţu de Jos avea o structură demografică
excedentar feminină (mai mult cu 77 femei), respectiv 2439 femei la 2362 bărbaţi. Se observă
faptul că populaţia peste 65 ani este preponderent feminină, în timp ce populaţia tânără este
preponderent masculină.

Sursa: INS, Baza de date Tempo online

2.5.2.3. Structura pe grupe de vârstă

Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de îmbătrânire
al populaţiei41. După cum se observă în graficul reprezentând populaţia la momentele 1992
şi 2002,  numărul locuitorilor cu vârsta peste 60 ani nu a crescut, ceea ce arată că în cei 10 ani
efectivele demografice cu vârsta între 50-60 ani au fost reduse numeric. Aceste modificări au
consecinţe importante în plan social şi economic, respectiv în asigurarea cu servicii sociale şi
cu dotări edilitare în plan local. Comuna funcţionează în prezent şi va funcţiona ca rezervor
de resurse de muncă pentru piaţa muncii din oraşele Alba Iulia şi Sebeş.

41 populatia tânără s-a considerat între 0-14 ani, cea adultă între 15-59 ani şi cea bătrână peste
60 ani.
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Între 1992 şi 2002 nu s-au produs schimbări semnificative în structura pe grupe de
vârstă. Astfel, ponderea  populaţiei tinere, 0-14 ani s-a redus de la 20% la 18%, cea adultă a
crescut ca pondere de la 59-62% iar cea în vârstă s-a menţinut la 20%. În cifre absolute,
scăderea efectivului de populaţie tânără a fost de 101 persoane, reducere aproape 10% din
efectivul din 1992.

În următorul interval intercenzitar, 2002-2011 a continuat să scadă numărul tinerilor,
0-14 ani şi cel al adulţilor şi să crească cel al persoanelor în vârstă.

Pe termen mediu, efectivele reduse de populaţie născute după 1990 care în anul 2011
erau la vârsta fertilităţii, respectiv 21 ani, sunt caracterizate de un comportament reproductiv
modern şi au o mai mare determinare spre migraţie în contextul liberei circulaţii a
persoanelor. În consecinţă, contribuţia lor demografică va fi mai scăzută comparativ cu
generaţiile anterioare. Sporul migrator de populaţie dinspre Alba Iulia va aduce efective cu
comportament demografic urban, respectiv număr redus de copii.

Evoluţia structurii pe grupe de vârstă în
2002 faţă de  1992

%

-9,5

0,0

5,3

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0

0-14

15-59

peste 60

persoane

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

Modificările în structura pe grupe de vârstă42 reflectă procesul de îmbătrânire
demografică care este însă diminuat de aportul de populaţie tânără din mediul urban şi prin
stabilitatea populaţiei tinere din comună.

2002 2011 2002% 2011% 2002/
2011 %

0-14 965 760 18,2% 15.8% -205 -21.2%
15-59 3250 2903 61,4% 60.5% -347 -10.7%

peste 60 1080 1138 20,4% 23.7% 58 5.4%

Total 5295 4801 100,0% 100.0% -494 -9.3%
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

42 Au fost folosite datele disponibile pentru structura pe grupe de vârstă, datele de la ultimul
recensământ nefiind publice până la data elaborării analizei



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

63

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

Piramida vârstelor pe grupe cincinale de vârstă redă imaginea fidelă a populaţiei
comunei Vinţu de Jos. Repartiţia populaţiei după sex şi vârstă poartă denumirea de structură
demografică fundamentală. Reprezentarea grafică a acestei repartiţii este piramida vârstelor
care sintetizează istoria demografică pentru o perioadă de 100 ani. Cele 100 clase de vârstă
corespund celor 100 generaţii apărute în decurs de 100 ani. La data apariţiei sale, fiecare
generaţie are un efectiv numeric.

Piramidele vârstelor, reprezentate pentru recensămintele din 1992, 2002 şi anul 2010
(având ca sursă baza de date Tempo online), permit observarea principalelor schimbări care
au avut loc în structura demografică a populaţiei în ultimul deceniu.

Piramidele vârstelor reprezentate pentru recensămintele din  1992 şi 2002 permit
observarea principalelor schimbări care au avut loc în structura demografică a populaţiei în
ultimele trei decenii.

Reprezentarea grafică a populaţiei la recensământul din 1992 cuprinde efectivele de
populaţie născute înainte de acest an.

Piramida vârstelor populaţiei comunei Vinţu de Jos în anul 1992
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba

Piramida vârstelor reprezentată pentru anul 1992 arată începutul unui proces de
modernizare demografică prin modificarea comportamentului reproductiv şi o populaţie
preponderent tânără (baza largă a piramidei şi vârf ascuţit). Schimbări structurale apar după
1992 în perioada recesiunii economice marcată de fenomenul reîntoarcerii în mediul rural şi
de migraţia externă. Piramida anului 2002 arată o stabilizare a populaţiei adulte şi o tendinţă
de reducere a populaţiei tinere. Se pot observa de asemenea fenomene demografice în
desfăşurare: îmbătrânirea populatiei-excedent feminin la grupa de vârstă peste 65 ani,
reducerea continuă a bazei şi populaţie adultă care nu va fi înlocuită corespunzător în
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următorii ani (grupele 0-19 ani au efective mai reduse decât grupele de vârstă (20-29).

Piramida vârstelor populaţiei comunei Vinţu de Jos în anul 2002

-300 -200 -100 0 100 200 300

0- 4
5- 9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 ani

bărbaţi
femei

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

În anul 2011 se observă reducerea corpului piramidei, creșterea numerică a grupelor
de vârstă peste 65 ani și reducerea numărului tinerilor.

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

Piramida comparativă a vârstelor arată reducerea numărului tinerilor în 2011 faţă de
anul 2002, creşterea efectivelor adulţilor şi a persoanelor în vârstă.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba

2.2.4. Disfuncţionalităţi

Din cauza modului de ocupare a teritoriului, respectiv concentrarea populaţiei comunei de-a
lungul Văii Mureşului (65% din populaţie trăieşte în centrul de comună), şi
caracterului risipit al aşezărilor pe dealurile Vinţului (doar 1/3 din populaţie trăind în
cele 17 sate aflate la baza dealurilor înalte sau pe înălţimi), există disparităţi
accentuate în ceea ce privește nivelul de trai, echiparea edilitară, gradul de
accesibilitate al localităţilor, etc.

Depopularea masivă a unor sate care au ajuns ca în anul recensământului 2011 să numere mai
puţin de jumătate din efectivul din 2002. Astfel, au fost înregistrate scăderi importante
de populaţie în satele Stăuini, de la 54 la 8 locuitori, Ciocaşu, de la 18 la 3 locuitori,
Mătăcina de la 9 la 3 locuitori, Inuri de la 121 la 45 locuitori şi Crişeni de la 58 la 27
locuitori.

Dezvoltarea preponderent în centrul comunei şi în zona de vale a Mureşului şi Vinţului va
determina în timp dispariţia unor aşezări situate la distanţă mare de centru şi la
înălţime, aşezări care au suferit deja un proces accentuat de depopulare. Ne referim la
satele care la recensământul din 2011 aveau până în 20 locuitori: Mătăcina (3),
Ciocaşu (4), Stăuini (8), Laz (9) şi Haţegana 20 locuitori;

Distanţa mare a unor aşezări faţă de centrele dotate cu şcoli şi starea precară a drumurilor va
afecta nivelul de instruire al populaţiei şcolare, şi pe termen lung calitatea
profesională a resurselor umane;

Îmbătrânirea accentuată a populaţiei din unele localităţi componente va pune probleme pentru
asigurarea corespunzătoare cu servicii sociale şi medicale;

Creşterea în viitor a problemelor sociale şi economice legate de populaţia cu vârsta peste 65
ani care locuieşte în satele îndepărtate de centrul de comună.
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3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

3.5.1. Populaţia între cele două recensăminte

Populaţia a scăzut mai accentuat în satele aparţinătoare, în 2011 înregistrându-se cu
16,3% mai puţin locuitori. Aceste localităţi prezintă caracteristici demografice specifice
mediului rural, unele dintre localităţi fiind izolate, populaţia având o tendinţă ridicată spre
migraţie din cauza lipsei de oportunităţi. Efectivul populaţiei a scăzut şi în satul centru de
comună însă într-o propoţie mai mică.

2002 2011 Diferenţe
2002/2011

Diferenţe
2002/2011 %

Total
populaţie 5295 4801 -494 -9.30%

Vinţu de Jos 3278 3113 -165 -5.00%
Localităţi
aparţinătoare 2017 1688 -329 -16.3%

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba

Accesul la infrastructură reprezintă un factor important de stabilitate al populaţiei.
Distanţa faţă de cel mai important oraş este de doar 5 km-Alba Iulia şi 10 km faţă de
municipiul Sebeş. Mai mult, accesul este atât la drum cât şi la calea ferată.

Începând cu anul 1995 sporul migrator a fost preponderent pozitiv, numărul populației
comunei crescând prin aportul celor stabiliţi care au ca localităţi de provenienţă zone mai
îndepărtate ale comunei sau zonele urbane sau rurale din proximitate. Totuşi, populaţia a
scăzut faţă de efectivul înregistrat la recensământul 2011, cauza constituind-o migraţia
internaţională.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

3.5.2. Ratele brute ale natalităţii şi mortalităţii

Comuna Vinţu de Jos este compusă din 18 localităţi, mai mult de jumătate dintre acestea (12
localităţi) având populaţie între 3 şi 93 locuitori. Aşezările sunt risipite din cauza reliefului deluros,
contrastant cu partea de luncă a Mureşului. Din punct de vedere demografic, comportamentul
populaţiei este specific mediului rural, doar centrul administrativ şi satele aflate pe lunca Mureşului
fiind echipate cu infrastructură modernă. Centrul concentrează toate funcţiile administrative şi
industriale locale.

În intervalul studiat, cea mai mică valoare înregistrată a ratei natalităţii a fost de 6,8 la 1000
locuitori în anul 2010 iar cea mai mare valoare s-a înregistrat în anul 1996, 13,7 la 1000 locuitori.
Începând cu anul 1992, valorile ratelor mortalităţii au fost mai mari decât cele ale natalităţii, populaţia
fiind caracterizată de deficit natural. Măsurile de liberalizare a avortului luate la sfârşitul anului 1989
s-au resimţit prin reducerea numărului de naşteri. Ratele natalităţii au început să crească după 2010,
media după acest an fiind de 10,0 la 1000 locuitori.

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online
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3.5.3.Sporul natural

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al
decedatilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei.
Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, negativ cu câteva excepții. Creșterea
numărului de stabiliri pe teritoriul comunei a determinat creșterea ușoară a ratei natalității,
vizibilă după anul 2003. Totuşi, şansele de revigorare demografică prin creşterea numărului
de naşteri vor fi reduse, tendinţa fiind de scădere continuă a numărului de copii pe care o
familie decide să-i aibă. Revitalizarea populaţiei se va face în principal prin fluxul
persoanelor tinere care se stabilesc pe teritoriul comunei provenind din mediul urban.

Sursa: INS, Baza de date Tempo online

3.5.4. Sporul migraţiei

Calculat ca diferenţă între numarul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei
relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului urban-rural –numit şi de întoarcere sau
rural-urban. Fluxul migraţiei urban-rural spre comuna Vinţu de Jos a fost amplificat de  poziţionarea
în zona periurbană a mun. Alba Iulia iar populaţia existentă a fost stabilă datorită condiţiilor bune de
viaţă, cvasi-urbane din satele aflate în zona de vale ale râurilor Mureş şi Vinţu.

Până în 1995, comuna a fost o sursă de emigranţi și resurse de muncă pentru centrele
industriale apropiate. Situaţia comparativă a plecărilor şi stabilirilor arată că Vinţu de Jos a devenit o
localitate atractivă din 1997, când numărul stabilirilor l-a depăşit pe cel al plecărilor, sporul migrator
fiind pozitiv până în prezent, excepţie făcând anul 2007.
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Sursa: Direcţia Regională de Statistică Alba, INS, Baza de date Tempo online

La recensământul din 2011 a fost înregistrat un număr de 427 persoane cu vârsta peste 15 ani
plecate în străinătate, mai mult de jumătate dintre ele în Spania, Italia, Germania, SUA etc.

3.5.5. Prognoza populatiei

q Modelul de creştere tendenţială

Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Vinţu de Jos s-a analizat evolutia populaţiei în
perioada precedentă şi evolutia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporurile natural şi
migratoriu s-au considerat constante pentru perioada previzionată. Considerându-se intervalul 2014-
2019, s-a calculat un spor mediu anual al populației cu 4 locuitori/an. Dacă sporul natural se va
menţine constant în viitorii 11 ani, populaţia va cunoaşte o creștere numerică cu 44 locuitori în
orizontul anului 2030, ajungând în anul 2030 la un număr de 5509 locuitori.

Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a
sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu) se prezinta în graficul de mai jos:

Sursa: INS, Baza de date Tempo online şi calcule proprii

Prognoza arată creșterea efectivului populatiei pentru perioada urmatoare. Metoda sporului
mediu anual se bazeaza pe analiza evolutiei populatiei în perioada precedenta care releva o creștere a
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volumului populatiei în progresie aritmetică, considerand sporul natural şi migrator constante pentru
întreaga perioadă.

q Modelul de creştere biologică

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de crestere biologică,
luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că populaţia comunei va fi
influenţată doar de sporul natural, rezultă o reducere demografică cu 5 locuitori/an luând în
considerare intervalul 2014-2019. Considerând că sporul natural se va menţine constant în viitorii 11
ani, populaţia va cunoaşte o scădere numerică cu 55 locuitori în orizontul anului 2030.

Sursa: INS, Baza de date Tempo online şi calcule proprii

Dintre cele două variante de prognoză optăm pentru a II-a variantă care arată reducerea
moderată a populaţiei. Un alt argument în acest sens este încadrarea comunei la nivelul proceselor
demografice de la nivelul judeţului şi a regiunii CENTRU. Regiunea va fi afectată de declin
demografic, cel mai puternic însă va fi afectat judeţul Alba. Am putea afirma că nu scăderea în sine a
numărului populaţiei ar putea reprezenta un motiv de îngrijorare pentru administraţiile locale, ci faptul
că acestei evoluţii i se asociază o degradare continuă a structurii pe vârste datorată procesului de
îmbătrânire a populaţiei, ceea ce semnifică faptul că grupele tinere de vârstă se vor diminua, în
schimb cele de vârstă înaintată vor creşte.

Cauzele acestor evoluţii sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilităţii, prin care generaţia
de părinţi este înlocuită doar parţial, şi migraţia, mai ales cea externă care afectează mai ales tinerii cu
un grad de profesionalizare înalt.

Prognoza evoluţiei populaţiei şi luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz
contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu, scăderea în viitor
a ponderii populaţiei şcolare va necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de învăţământ în
teritoriu. Exemplul şcolilor poate fi extins şi asupra multor altor amenajări: centre de sănătate,
biblioteci, staţii de alimentare cu apă, instalaţii de epurare şi asupra multor obiective de investiţii.
Investiţiile din localităţile componente comunei care au funcţii economice agrare trebuie bine
fundamentate datorită procesului de îmbătrânire a populaţiei şi lipsei de atractivitate pentru acele
aşezări care nu au potenţial de dezvoltare. Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un
potenţial pentru dezvoltarea unei anumite zone poate deveni un factor perturbator de limitare al
dezvoltării.

În general, la nivelul localităţilor urbane şi rurale, grupa de vârstă peste 65 ani va fi singura
grupă care va creşte în următorii ani. Excepţie fac localităţile aflate în zone periubane, cum este şi
comuna Vinţu de Jos unde populaţia adultă creşte prin aportul celor ce se stabilesc pe teritoriul
comunei.
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2.6 CIRCULAŢIA
2.6.1. Structura capacităţilor de transport

La nivelul teritoriului administrativ al comunei circulaţia se desfăşoară la nivelul a
două paliere: circulaţia rutieră, utilizând reţeaua de drumuri existentă şi circulaţia feroviară,
în cadrul magistralelor de transport feroviar ce traversează  zona.

În general actuala infrastructură de transport majoră existentă pe teritoriul
administrativ al comunei suprapune vechi drumuri istorice, unele datînd din perioada romană.
Ne referim în primul rând la actualul DN 7 şi DJ 107 A. Menţionăm că actualul amplasament
al DN 7 între Vinţu de Jos (Luci 2000) şi Sebeş a fost realizat în perioada 1950-1955 prin
munca celor 500-1000 de deţinuţi politici din cadrul lagărului de muncă de la „Durigari” -
Sibişeni. Recent, prin sudul teritoriului administrativ a intrat în exploatare secmentul din
autostrada A1, Tronsonul Deva-Sibiu.

2.6.2. Circulaţia rutieră
Actuala reţea de transport şi circulaţie rutieră, ce străbate teritoriul administrativ al

comunei Vinţu de Jos este formată din:
· drumuri naţionale/europene (DN 7/ E 68),
· drumuri judeţene (DJ 581 A)
· drumuri comunale şi forestiere
·

Reţeaua drumurilor naţionale/europene
DN 7/E68, este unul dintre drumurile principale din România, cu o lungime de

597+212 Km, care leagă Bucureştiul (Km 0), capitala României cu frontiera ungară la
Nădlag. Străbate următorul traseu: Bucureşti (Km 0) – Titu – Piteşti – Râmnicu-Vâlcea –
Defileul Oltului – Sibiu – Sebeş – Deva – Lipova – Arad – Nădlag (frontiera Ungaria). Pe
segmentul Sebeş – Sibiu suprapune DN 1, iar pe segmentul Piteşti – Bucureşti are un traseu
aproape paralel cu autostrada A1. Pe segmentul Nădlag – Sebeş suprapune drumul european
E 68.

De interes pentru unitatea administrativ teritorială analizată este - DN 7/E64:
segmentul Sebeş - Orăştie, cu o lungime de 55 Km din care 9 km pe teritoriul comunei.

Până recent DN 7/E64 a constituit una din magistralele de bază ale transportului
naţional şi european din zonă, a cărui rol a fost preluat recent de autostrada A1 (segmentul
Deva-Sibiu), din cadrul Coridorul IV multimodal paneuropean, aflată în construcţie.
Satul de reşedinţă, Vinţu de Jos este direct legat la această magistrală, prin nodul de transport
Vinţişoara-Sebeş.

Reţeaua drumurilor judeţene
Asigură legătura dintre două sau mai multe unităţi administrative din cadrul judeţului

sau cu judeţele limitrofe. La nivelul comunei Vinţu de Jos această reţea cuprinde 4 drumuri
judeţene, din grupele 107 şi 705, având principalele caracteristici după cum urmează:

DJ 107A, cu o lungime de 29,925 Km îşi are originea: Km 0+000 (Alba Iulia), DN 1
– Pârău lui Mihai - Vurpăr - Câmpu Goblii - Dealu Ferului - Mereteu - Blandiana - Sărăcsău
şi destinaţia: Km 29+925 la limita cu jud. Hunedoara.

- DJ 107C, cu o lungime de 23,593 Km îşi are originea: Km 0+000 (Teleac), DJ 107 –
Drâmbar - Şeuşa - Ciugud - Dumbrava - Oarda - Vinţu de Jos: Km 29+925, DN 7.

- DJ 705B, cu o lungime de 12,148 Km a rezultat din reclasarea drumurilor comunale:
DC 54 + DC 53 + DC 58. Originea: Km 0+000 (Tărtăria), DN 7 - Sibişeni (DJ 704A)
- Vinţu de Jos (DN 7) – Destinaţia: Km 12+148 Vurpăr (DJ 107A);

- DJ 705C, cu o lungime de 12,000 Km a rezultat din reclasarea drumurilor: DC 59 +
DE (L=5,180km). Originea: Km 0+000 (Vinţu de Jos), DJ 107A – Valea Vinţului -
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Mătăcina – Inuri şi destinaţia: Km 12+000 Releul de televiziune.

Drumuri comunale
Reţeaua de drumuri comunale asigură legătura dintre satele componente ale comunei,

care nu au acces direct la drumurile naţionale sau judeţene. Unitatea administrativă Vinţu de
Jos dispune de următoarele drumuri clasate ca drumuri comunale (DC):

· DC 107, cu o lungime de 2,000 km, drum ce porneşte din DJ 107A asigurând legătura
cu localitatea Stauini.

· DC 172, cu o lungime de 4,000 km, reclasat din DEN, face legătura dintre satele
Mereteu (Km 0+000) şi Valea Gobli (Km 4+000).
Schema după care este organizată reţeaua principală de trafic este una de tip

longitudinal, structurată în jurul DN 7 şi a DJ 107A, la care este  racordat radial reţeaua
formată din drumurile comunale (DC 107 şi 172), si alte drumuri de exploatare.

În 1999 au fost reparate/reabilitate drumurile comunale care traversează satele Inuri,
Stauini şi Crişeni, drumuri incluse ulterior în cadrul DJ 705 C.

2.6.2. Desfăşurarea circulaţiei
A. În afara unităţii administrativ teritoriale

În afara localităţilor comunei circulaţia se desfăşoară pe drumurile naţionale, judeţene,
comunale şi agricole, care traversează teritoriul administrativ, asigurând legătura cu restul
ţării, sau cu zonele de interes economic.

Legătura cu restul ţării şi cu principalele centre urbane este asigurată de către
autostrada A1 şi DN 7, care pe teritoriul oraşului Sebeş se racordează cu DN 1, ulterior cu
autostrada A10, care urmăreşte Culoarul Mureşului, legând oraşele Sebeş cu Turda.. O
legătură directă între DN 7 şi DN 1,  o constituie DJ 107 C, care traversează teritoriul
localităţii centru de comună, pentru a se racorda cu DN 1 în zona cunoscută sub numele „La
trei poduri”, la limita teritoriului administrativ. Accesul la reţeaua de autostrăzi se face prin
punctul nodal Vinţişoara-Sebeş.

Utilizând infrastructura de transport naţional existentă, distanţele până la principalele
centre urbane ale zonei, este de;

· Alba Iulia - 13,4 Km
· Cluj - 110,1 Km;
· Sibiu - 64,7 Km;
· Sebeş - 11,2 Km;
· Cugir - 26,7 Km;
· Orăştie - 31,0 Km;
· Deva - 55,0 Km.

Reţeaua de drumuri judeţene asigură o legătură mai directă cu principalele localităţi
din unităţile administrativ teritoriale existente, scurtând distanţele şi facilitând legăturile
economice cu acestea. Pe drumurile judeţene, distanţele până la oraşul Alba Iulia (Cetate) şi
satele reşedinţă de comună din UAT-urile limitrofe sunt:

8. Alba Iulia, pe DJ 705 B şi 107 A - cca. 12 km;
9. Comuna Ciugud, reşedinţa, Ciugud, pe DJ 107 C - cca. 13 km;
10. Comuna Sălişte, reşedinţa: Sălişte, pe DJ 705B - cca. 14 km;
11. Com. Pianu, reşedinţa, Pianu de Sus, pe DJ 705B şi 704 A - cca. 13 km;
12. Comuna Blandiana, reşedinţa Blandiana, pe DJ 107A - cca.  9 km.

Un rol important în economia localităţilor îl joacă drumurile agricole, care se asigură
accesul la tarlalele destinate cultivării, păşunatului sau destinate fâneţelor. Acestea sunt
drumuri de pământ, de cele mai multe ori înierbate, dacă sunt situate în zona de şes, sau
afectate în grad diferit de eroziune, dacă sunt în pantă.
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B. La nivel local, în cadrul unităţii administrativ teritoriale, circulaţia este organizată
la nivelul drumurilor comunale, forestiere şi vicinale situate la nivelul localităţilor
componente şi a teritoriului economic al acestora.

Drumurile comunale, DC 107 şi DC 172
Drumurile forestiere, pe cursul superior al Văii Vinţului
Drumuri vicinale (săteşti) sunt drumurile de interes economic la nivelul satelor,

asigurând accesul la zonele economice locale (terenuri agricole, păduri, zonele de păşunat şi
fânaţ). Cea mai mare parte dintre aceste drumuri sunt într-o stare de degradare avansată,
necesitând măsuri de reabilitare.

Desfăşurarea circulaţiei în interiorul localităţilor
Reţeaua stradală a este structurată pe traversările DJ 107A, DJ 107C, DJ 705B şi

705C, a DC 107 şi 172, ce străbat localităţile componente formând categoria străzilor
principale. Cele secundare  sunt situate în general în prelungirea unor drumuri vicinale şi de
acces, asigurând accesul la locuinţe sau deservesc un număr foarte limitat de locuitori.

Exceptând localitatea reşedinţă de comună şi satele Vurpăr, Câmpu Gobli şi parţial
Sibişeni, toate celelalte sate sunt organizate în jurul drumului principal de acces, care la
rândului lui joacă şi rolul de stradă principală, din care se poate desprinde eventual câte o
uliţă ce deserveşte una sau două familii.

Vinţu de Jos dispune de o reţea stradală bine conturată, structurată pe două axe
principale, dar care tinde spre o structură rectangulară, în arealele recente de dezvoltare
urbană.

Axa sud-vest – nord-est, formată din DJ 107 C este cea mai importantă, datorită
rolului pe care îl joacă în domeniul transportului, cu o lungime de cca. 3 km. Este strada cea
mai circulată din punct de vedere auto.

Axa nord-sud formată pe structura DJ 705 B, cu o lungime de peste 3 km leagă partea
nordică şi centru de comună cu satul Sibişeni. O variantă a acestei axe o constituie Strada
Gării, cu o lungime de cca. 1,2 km, care leagă zona centrală (DJ 107 C) cu nodul de cale
ferată.

Din aceste străzi se desprind străzile secundare, unele cu rol de legătură între străzile
principale, altele structurate pe un spaţiu definit, legate între ele.

2.6.3. Greutăţi în fluenţa circulaţiei
Structura rutieră de interes zonal, reprezentată de DJ 107A şi 107C, care traversează

teritoriul localităţilor Vinţu de Jos, Pârâul lui Mihai, Vurpăr, Câmpu Gobli şi Mereteu au o
structură neadecvată unei circulaţii intense datorită tramei stradale necorespunzătoare,
fragmentării linearităţii şi necesităţii de adaptare la un spaţiu limitat, încorsetat de existenţa
unor construcţii care nu permit asigurarea lăţimii legale a carosabilului.

În interiorul localităţilor pot apărea situaţii conflictuale între circulaţia pietonală,
biciclişti şi mijloacele de transport auto, agravate de lipsa disciplinei în respectarea regulilor
de circulaţie, de lipsa sau starea trotuarelor şi a pistelor de biciclişti. Starea conflictuală este
amplificată de lipsa/starea marcajelor şi a semaforizării.

De asemenea remarcăm lipsa modernizării segmentului DJ 107A, cuprins între Vurpăr
(Vinţu de Jos) şi Pâclişa (Alba), fapt ce îngreunează circulaţia pe acest drum.

Exploatările masive de balast de pe malul drept al Mureşului şi transportul acestuia cu
utilaje de capacitate mare are de asemenea un impact negativ asupra reţelei de transport, în
special asupra DJ 107A, subdimensionat pentru un asemenea trafic.

Lipsa unui pasaj de trecere peste calea ferată, în apropiere de racordul la DN 7,
vizibilitatea limitată şi conducerea neglijentă sporeşte riscul de accidente.

Totodată, în interiorul şi în afara localităţilor pot avea loc interferenţe între mijloacele
de transport tradiţional, utilaje agricole şi mijloacele de transport auto.
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Incomodări între tipurile de circulaţie
Inexistenţa unor drumuri secundare reabilitate care să dubleze DJ 107C în intravilanul

localităţii Vinţu de Jos, eliminând interferenţele dintre transportul cu mijloacele de
transport tradiţionale şi cele auto.

Incomodări apar între circulaţia pietonală şi cea auto, mai ales la nivelul străzilor
principale (DJ 107A, 107C şi 705B) în lipsa sistemelor de semaforizare şi a
marcajelor de trecere.

La trecerea cu calea ferată, lipsa de vizibilitate şi inexistenţa unui pasaj de trecere,
sporeşte riscul de accidente, în condiţiile creşterii numărului de utilizatori auto şi a
vitezei de circulaţie a trenurilor. Rezolvarea acestor probleme se va putea realiza în
condiţii bune prin construirea unui pasaj de trecere pe sub calea ferată, lucrare care
devine posibilă în condiţiile începerii lucrărilor de modernizare a magistralei feroviare
din zonă.

Totodată, utilizarea ca mijloc de transport individual a bicicletelor şi a utilajelor agricole
de către localnici creşte riscul apariţiei unor interferenţe, care în condiţii nefavorabile
pot duce la accidente.

Starea actuală a infrastructurii de transport locale.
· DN 7/E68 este modernizat pe întreaga lungime aflată pe teritoriul administrativ al

comunei
· DJ 107C şi 705 B în sectoarele aflate pe teritoriul comunei se găsesc într-o situaţie

bună, fiind recent modernizate
· DJ 107A , pe sectorul Pâclişa Vinţu de Jos, intens utilizat pentru transportul

pietrişurilor din exploatările situate pe malurile Mureşului, este pietruit dar necesită
măsuri urgente de modernizare, pentru a putea fi utilizat în condiţii bune ca o
alternativă la DN 7.

· DJ 705C, parţial pietruit se găseşte în condiţii necorespunzătoare în cea mai mare
parte. Atât starea sa tehnică, cât şi faptul că se desfăşoară pe teritoriul unei singure
unităţi administrative, îl recomandă mai degrabă ca un drum comunal. Se impune
continuarea acestuia din satul Laz spre Poiana Ampoiului, comuna Meteş.

· Drumul comunal DC 107 - Stauini şi DC 172, - Valea Gobli sunt drumuri de pământ
aflate într-o stare deficitară, ce necesită măsuri pentru reabilitare şi modernizare.

· Starea generală a străzilor din cadrul principalelor sate componente este bună, fiind
recent modernizate, prin fonduri de la Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală, în cadrul
Proiectul integrat “Modernizarea şi dezvoltarea comunei Vinţu de Jos, componenta: –
“Modernizare infrastructură rutieră Vinţu de Jos”, prin care s-a reuşit
modernizarea/asfaltarea străzilor din  Vinţu de Jos (13,70 kilometri), precum şi în
satele Vurpăr (1,45 kilometri), Câmpul Goblii (0,6 kilometri), Valea Goblii (0,38
kilometri), Mereteu (0,5 kilometri).

Capacităţi şi trasee ale transportului în comun
Localitatea centru de comună este racordată la transportul în comun din zonă, fiind

inclusă în următoarele rute de transport persoane;
10. Traseul 050: Alba Iulia – Vinţu de Jos – Pianu de Sus; Operatorul care efectuează

curse pe acest traseu este de la 1 aprilie 2012 S.C. Mariany SRL. Are două staţii pe
teritoriul comunei, la Vinţu de Jos - Parc şi la Sibişeni – Str. Telman.

11. Traseul 051: Alba Iulia – Blandiana – Acmariu, cu opriri în Vinţu de Jos (Parc),
Vurpăr (centru), Câmpu Gobli (centru) şi Mereteu (centru). Traseul este deservit de
către SC Livia Dario SRL.

12. Traseul 052: Alba Iulia – Vinţu de Jos – Blandiana,  cu opriri în Vinţu de Jos (Parc),
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Vurpăr (centru), Câmpu Gobli (centru) şi Mereteu (centru). Este deservit de către SC
Livio Dario SRL, cu două curse deautocar zilnice, mai puţin sâmbăta şi duminica.

13. Traseul 078: Cugir – Vinţu de Jos – Alba Iulia; cu opriri în Vinţu de Jos, staţiile din
Str. Horea şi Parc. Traseul este  deservit de către operatoriul SC Lam Trans SRL, care
execută în cursul săptămânii un număr de 17 curse autocar, cu oprire în Vinţu de Jos şi
câte 6 curse sâmbăta şi duminica.

14. Traseul 080: Cugir - Pianu de Sus, cu opriri în Vinţu de Jos-Str. Horea, Vinţu de Jos-
Parc şi Sibişeni-Str. Telman.

Alte elemente ale infrastructurii pentru circulaţie
Podurile La nivelul teritoriului administrativ al comunei Vinţu de Jos sunt un număr

mare de poduri şi podeţe, care asigură traversarea principalelor cursuri de apă şi a torenţilor.
Dar cel mai important rămâne podul construit în 1971, care leagă cele două maluri ale
Mureşului, inclusiv localităţile Vinţu de Jos şi Vurpăr.

Alte poduri mai importante sunt cele peste râul pian din Vinţu de Jos şi Sibişeni,
precum şi cel peste Valea Vinţului din Vurpăr. Alături de acestea mai amintim podurile de
cale ferată şi auto peste râul Pian precum şi pasajul care leagă Vinţu de Jos de Sibişeni.

Podeţele Un număr important de podeţe se găsesc atât la nivelul reţelei majore de
transport, cât şi la nivelul celei locale şi forestiere, asigurând traversarea unor ogaşe, pâraie,
canale şi torenţi de versant. Datorită sub-dimensionării lor, unele dintre acestea au fost
colmatate cu aluviuni şi resturi vegetale, fenomen deseori întâlnit la nivelul drumurilor
comunale sau forestiere.

2.6.3. Transport feroviar
Prima cale ferată din Transilvania, cu o lungime totală de 211,4 km, a fost  linia Arad -

Vinţu de Jos - Alba Iulia. Construirea acesteia s-a făcut de către "Societatea anonimă de mine
şi furnale din Braşov, în perioada 10 august 1865, pentru a fi inaugurată la 22 decembrie
1868. Tot acum au fost construite  şi clădirile aferente (gări, cantoane, ateliere) printre care şi
gara de la Vinţu de Jos.

După construirea căi ferate Vinţu de Jos – Sebeş – Sibiu, decisă de autorităţile maghiare
la 5 iulie 1866 şi inaugurată la 25 noiembrie 1897, Vinţu de Jos devine un important  nod de
cale ferată a cărui rol a crescut în importanţă odată cu creşterea traficului feroviar.

Vinţu de jos dispune şi de o clădire a gării monumentală, dată în folosinţă odată cu linia
ferată, în 1868, care deşi nu este cuprinsă în LMI 2010, ar putea fi inclusă, pentru valoarea sa
istorică şi arhitecturală.

Astăzi, calea ferată  Arad - Vinţu de Jos - Alba Iulia este cu linie dublă continuă, fiind
electrificată în 1983. Este una dintre cele mai importante şi circulate rute feroviare ale
României, atât pentru circulaţia de mărfuri cât şi pentru cea de persoane. Este importantă şi
pentru transportul de mărfuri din Europa Centrală şi de vest spre România şi portul Constanţa
de la Marea Neagră.

Scăderea drastică a investiţiilor în infrastructura rutieră după 1990 a dus la un
important declin al acesteia, fapt ce s-a răsfrânt negativ şi asupra stării sale actuale şi
performanţelor sale economice. Recent, ca urmare a necesităţilor manifestate pe plan naţional
şi european de îmbunătăţire a potenţialului şi vitezei de transport feroviar au început lucrările
de modernizare a acestei importante magistrale, prin atribuirea contractului de execuţie a
lucrărilor de modernizare a infrastructurii de cale ferată pe tronsonul Vinţu de Jos – Simeria.

Transportul aerian.
Potrivit Legii 363 din 21. sept. 2006, privind aprobarea Planului de amenajare a

teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, este prevăzută construirea unui
aeroport în zona Alba Iulia – Aurel Vlaicu, o posibilă locaţie luată în calcul fiind şi pe
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teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos.
Potrivit planului stabilit de către CJ Alba şi administraţia locală din Vinţu de Jos,

aerodromul propus a se construi va fi echipat cu o pistă înierbată şi una de beton, cu lungimea
de 856 m şi lăţime de 80 m, pe care se va opera numai în condiţii de zbor la vedere.
Infrastructura aerodromului va cuprinde: un drum de acces, echipare tehnico-edilitară, spaţiu
administrativ, sală de aşteptare, un turn de control şi dirijare a zborului şi parcări auto.
Aerodromul va putea fi folosit de elicoptere şi avioane mici, de până la 30 de persoane.

Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pentru anul 2007-2013, din lipsă de fonduri nu
conţine un plan de proiect pentru construirea unui aerodrom la Vinţu de Jos.

Transportul naval
Direcţiile de dezvoltare prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului naţional -

Secţiunea I – Reţele de transport, prevăd în cadrul proiectului de amenajare a căilor
navigabile interioare amenajarea râului Mureş pentru a putea fi navigabil în scop turistic.
Realizarea acestui proiect ar permite includerea localităţilor Vinţu de Jos şi Vurpăr într-un
traseu turistic organizat prin realizarea unor amenajări simple de îmbarcare/debarcare şi la
Vinţu de Jos.
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE.
BILANT TERITORIAL

VINTU DE JOS
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 867,1023

Zona rezidentiala compacta cu anexe gospodaresti si gradini 90,0209
Zona locuire colectiva 0,3145
Zona administratie 0,3647
Zona dotari socio-culturale 1,0029
Zona culte 2,2203
Zona dotari sanatate 0,0960
Zona comert si servicii 3,0956
Zona turism 7,9854
Zona sport, agrement 0,9700
Spatiu verde central 0,7104
Spatiu verde zona Castelul Martinuzzi 1,3288
Spatii verzi adiacente apelor 16,6179
Ape 1,8529
Zona gospodarire comunala 2,4431
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 137,9945
Terenuri agricole 373,1771
Teren viran 30,1411
Retele tehnico-edilitare de interes national 1,4573
Zona de industrie usoara 5,1930
Zona de productie 38,6840
Zona infrastructura feroviara 11,1041
Circulatii 52,2948
Zonă cu destinație specială 87,9740

VURPAR
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 68,6644

Teren viran 1,8978
Zona dotari socio-culturale 0,3150
Zona culte 0,3045
Zona gospodarire comunala 0,7483
Zona rezidentiala compacta cu anexe gospodaresti si gradini 15,0067
Terenuri agricole 9,0084

Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 35,6276
Zona verde adiacenta apelor 1,0384
Ape 0,2596
Circulatii 4,4581
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CAMPU GOBLII
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 15,7805

Teren viran 0,9479
Zona rezidentiala compacta cu anexe gospodaresti si gradini 3,3641
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 9,4942
Circulatii 1,9743

VALEA GOBLII
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 11,3199

Padure in intravilan 0,3953
Zona rezidentiala compacta cu anexe gospodaresti si gradini 4,4726
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 5,8058
Ape 0,2596
Circulatii 0,3866

VALEA VINTULUI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 109,4096

Spatii verzi adiacente apelor 5,8295
Ape 2,2126
Padure in intravilan 52,7486
Zona rezidentiala compacta cu anexe gospodaresti si gradini 17,1135
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 25,3922
Circulatii 6,1132

POIENITA
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 2,3262

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 1,7642
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 0,4643
Circulatii 0,0977

HATEGANA
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 10,6440

Padure in intravilan 1,1653
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Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 2,9365
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 6,4217
Circulatii 0,1205

MATACINA
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 6,2024

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 1,9834

Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 3,8657
Circulatii 0,3533

GURA CUTULUI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 8,2394

Spatii verzi adiacente apelor 0,0803
Ape 0,0760
Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 3,1009
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 4,6099
Circulatii 0,3723

LAZ
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 3,9378

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 3,8428
Circulatii 0,0950

PARAUL LUI MIHAI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 114,7906

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 4,8718
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 5,4862
Zona ferme piscicole 38,3737
Teren viran 8,6192
Terenuri agricole 48,6168
Spatii verzi adiacente apelor 3,1244
Circulatii 5,6985
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CIOCASU
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 6,6542

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 0,7604
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 3,5789
Terenuri agricole 0,3641
Padure in intravilan 1,3861
Circulatii 0,5647

CRISENI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 7,6839

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 4,5961
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 1,4973
Terenuri agricole 0,9355
Padure in intravilan 0,4106
Circulatii 0,2444

INURI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 28,5613

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 7,7598
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 14,7116
Zona culte 0,0300
Zona dotari socio-culturale 0,1167
Zona gospodarire comunala 0,1900
Terenuri agricole 4,5431
Circulatii 1,2101

STAUINI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 14,4827

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 4,1064
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 6,9273
Terenuri agricole 1,7045
Padure in intravilan 0,8525
Circulatii 0,8920
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VALEA LUI MIHAI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 7,9121

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 1,9698
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 3,9063
Terenuri agricole 1,2962
Padure in intravilan 0,4970
Circulatii 0,2428

MERETEU
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 42,7653

Zona rezidentiala compacta cu anexe gospodaresti si gradini 7,2444
Zona gospodarire comunala 0,1200
Zona culte 0,0900
Zona verde adiacenta apelor 2,1002
Ape 0,4002
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 11,2111
Terenuri agricole 16,8944
Teren viran 2,4824
Circulatii 2,2226

DEALU FERULUI
SITUATIA
EXISTENTA

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 12,5363

Zonă locuire individuală rurală cu anexe gospodăreşti şi grădini
cultivate 3,6614
Zona verde adiacenta apelor 0,3841
Ape 0,0678
Terenuri pentru activitati agricole si gradinarit 6,0730
Terenuri agricole 1,3894
Circulatii 0,9606
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2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE

În conformitate cu prevederile legii nr. 575 din 22 octombrie 2001, privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, comuna
Vinţu de Jos are următoarele caracteristici:

Seismicitate: Teritoriul comunei se încadrează la nivelul 6 pe scara MSK,  în cea ce
priveşte intensitatea seismică, cu o perioadă medie de revenire de cca. 100 de ani.

Inundaţii: Cantitatea maximă de inundaţii căzute în 24 de ore în perioada 1901-1987 a
fost de 100-150 mm, existând riscul de inundaţii datorate revărsării unui/unor curs/uri
major/e de apă şi a scurgerilor de pe versanţi. În prezent acţiunea acestor factori a fost
limitată în bună parte prin lucrări hidrotehnice specifice.

Principalele zone cu riscuri de inundaţii, şi măsurile luate pentru combaterea acestora
în raport cu factorul care le produce sunt:

A. Zone cu riscuri de inundaţii datorate revărsărilor unui curs de apă
Râul Mureş:
◦ Malul stâng al râului Mureş la Vinţu de Jos, îndiguit pe L=4302 m; H =2,5m.,

Deţinătorul digului de protecţie: SGA Alba;
◦ Îndiguirea râului Mureş. Malul drept al râului Mureş la Vurpăr, îndiguit pe

L=4598 m; H=2,5 m. Deţinătorul digului de protecţie: SGA Alba;
◦ Malul stâng al Mureşului în dreptul localităţii Mereteu, îndiguit pe L=3747 m;

H=1,5m. Deţinătorul digului de protecţie: SGA Alba;
◦ Malul stâng al râului Mureş la Vinţu de Jos, în aval de confluenţa cu V. Pianu,

îndiguit p L=1840 m; H=1,8 m. Deţinătorul digului de protecţie: CL Vinţu de Jos;
◦ Malul drept al Mureşului la Vinţu de Jos, în continuarea digului SGA, îndiguit pe

L=1530 m;, cu H= 2,0m. Deţinătorul digului de protecţie: CL Vinţu de Jos;
Obiective aflate în zonele de risc la aceste inundaţii sunt:

· 65 case;
· 0,3 km drum;
· 1 construcţie Hidrotehnică;
· 22 ha. teren agr.

Râului Pianu. Sunt afectate de aceste revărsări cca., 12 ha teren agricol.
◦ cele două maluri ale râului, în aval de localitate, ameninţate de inundaţii datorită

colmatării accentuate a albiei minore;
Pârâului Valea Vinţului;
◦ fenomenul se manifestă în amonte de satul Vurpăr, afectând şi câteva gospodării

situate în zonă şi în aval de localitate, la confluenţa cu Mureşul

B. Zone cu riscuri de inundaţii datorate scurgerilor de pe versanţi. Acoperă
suprafeţe importante situate în lungul acestora şi în zona de confluenţă cu Mureşul. Redăm
mai jos principalii torenţi şi impactul acestora (conform  Plan de analiză şi acoperire a
riscurilor Alba, 2011, p. 141 şi 142).

1. Valea Tiocanu - 2 ha fânaţ;
2. Valea Ticului - 1,5 ha fânaţ;
3. Valea Botului - 1 ha fânaţ;
4. Valea Crucii - 1 ha păşune;
5. Valea Hidescu - 1 ha păşune;
6. Valea Stauinilor - 2 case;
7. Valea lui Mihai - 5 case; 0,3 hm DJ 107 A;
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8. Valea lui Nistor - 1,5 ha fânaţ;
9. Valea Gobli - 6 case şi anexe; 2 ha teren;
10. Valea Lisca - 5 ha teren arabil;
11. Valea Glod - 70 case şi anexe; 10 ha teren arabil.

Riscul alunecărilor de teren, la nivelul comunei Vinţu de Jos, potrivit legii menţionate
este unul scăzut spre mediu cu o probabilitate redusă de producere. Alunecările care se
manifestă fiind alunecări primare. Se întâlnesc mai ales în regiunea colinară de pe malul drept
al Mureşului, acolo unde relieful înclinat spre axul văilor prezintă succesiuni de straturi
permeabile şi impermeabile. Fenomenul are o incidenţă sporită pe terenurile despădurite,
alcătuite din alternanţa unor straturi de compoziţie diferită: argile cu nisipuri, argile cu
pietrişuri, marne cu nisipuri sau marne nisipoase si pietrişuri.

Pe teritoriul comunei Vinţu de Jos alunecări de teren au loc pe cca. 10 ha. Se întâlnesc
versantul sudic al Dealului Curmătura, în apropiere de localitatea Dealu Ferului, pe versantul
sud-estic al Dealului Ferului, în dreptul localităţii Mereteu şi pe partea stângă a Văii Vinţului,
în dreptul localităţii Mătăcina.

Pentru combaterea fenomenului sunt necesare studii geotehnice şi lucrări de:
împăduririi, rupere a pantei, corecţii ale pantelor şi ziduri de sprijin. Tot în acest scop trebuie
eliminate excavaţiile la baza versanţilor, pentru a nu deteriora echilibru stratelor geologice.

B. Zone afectate de eroziunea malurilor
Acest fenomen este condiţionat de litologia malurilor, de prezenţa sau absenţa

vegetaţiei de protecţie de pe maluri, cât şi de frecvenţa şi amploarea ploilor torenţiale sau de
topirea bruscă a zăpezilor.

Procese de erodare a malurilor sunt întâlnite pe cca. 3 km, pe principalele cursuri de
apă care traversează teritoriul administrativ. Pe râului Mureş sunt prezente pe malul stâng, în
amonte de sat, în dreptul depozitului, în aval, la confluenţa cu Valea Pianului, şi pe malul
drept, în dreptul localităţilor Câmpu Goblii.

Zone afectate de eroziune a malurilor se mai întâlnesc pe cursul inferior al pârâului
Valea Vinţului, până la vărsare în Mureş şi pe pârâul Pian, pe cursul inferior şi la vărsare în
Mureş.

Pentru stăpânirea fenomenului sunt necesare lucrări de apărare a malurilor, precum:
îndiguiri, ziduri de sprijin şi protecţie, obstacole artificiale din piatră sau lemn, refacerea
vegetaţiei forestiere specifice: salcie, arin şi plop etc.
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Zone afectate de văi torenţiale (ravene, râpe, ogaşe).
Sunt destul de frecvente în peisajul zonei. Dimensiunea lor este condiţionată de

litologia solului şi de înclinarea pantei. Sunt active doar în perioade cu precipitaţii abundente
şi la topirea zăpezilor. Dacă unele dintre acestea se manifestă la fiecare ploaie, producând
inundaţii şi contribuind la erodarea solului şi accentuarea proceselor de ravenaţie, altele s-au
stabilizat, în urma unor intervenţii antropice sau natural, prin înierbare, ori creşterea
vegetaţiei forestiere. Sunt frecvent
întâlnite pe versanţi sudici ai
Munceilor Vinţului, alimentând
afluenţii de pe partea dreaptă a
râului Mureş (vezi mai sus). În
această categorie poate fi inclus
Pârâul Tiocanu, Pârâul Ticului,
Valea Botului, Valea Crucii,
Pârâul Hideaşcu, Valea Stauinilor,
Valea lui Mihai, Pârâul lui Nistor
şi Valea Goblii. Pe malul stâng
organismele hidrografice care
intră în această categorie sunt:
Pârâul Lisca, Glod şi Cingău.

Combaterea acestui fenomen se realizează prin:
· colmatarea acestora în perioada de formare cu resturi vegetale şi gărduleţe de nuiele

care să oprească aluviunile,
· baraje şi alte lucrări de rupere a pantei;
· plantarea de perdele forestiere/împăduriri în zona de obârşie a torentelor;
· redirecţionarea cursului care a dat naştere torentului, pe o altă direcţie pornind din

partea superioară a acestuia.
Formele de eroziune a solului pot lua o amploare mare în zonele cu pante mari, fără

vegetaţie de protecţie şi cu o structură a solului uşor de dislocat de către apele de precipitare.
Un exemplu concludent poate fi întâlnit pe versantul drept al Mureşului, între satele Părăul
lui Mihai şi Vurpăr.

Zone inundabile şi zone mlăştinoase
Inundaţiile sunt produse în urma unor ploi torenţiale sau a topirii zăpezilor.

Fenomenul meteorologic poate avea loc într-un plan mai îndepărtat, în afara zonei afectate.
Potrivit studiului privind zonele expuse la riscuri naturale şi tehnologice din jud. Alba,

realizat de către SC PROIECT SA, pentru teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos
principalele riscuri naturale sunt inundaţiile, legate de revărsarea râului Mureş. Fenomenul
afectează în special terenurile agricole aflate pe ambele maluri ale Mureşului, suprafaţa
posibil afectată ajungând la cca. 750 ha. Pentru preîntâmpinarea inundării localităţilor Vinţu
de Jos şi Vurpăr, după inundaţiile catastrofale din 1970 şi 1975 s-a luat măsura protejării
localităţilor amintite cu diguri de protecţie. Astăzi se impune extinderea digurilor existente şi
în afara intravilanelor celor două localităţi spre Câmpu Gobli şi Mereteu.

De pagubele produse de acest fenomen sunt răspunzătoare, pe lângă cantităţile mari
de apă, şi starea albiilor. Curăţarea acestora şi prezenţa unor praguri de rupere a vitezei de
propagare a viiturilor, poate diminua impactul avut, acesta scăzând sensibil faţă de situaţiile
când albiile sunt colmatate cu resturi vegetale, materiale de construcţii, resturi menajere,
gunoaie de orice fel.

În condiţiile stagnării apelor sau a creşterii nivelului freatic pe anumite terenuri, pot
apărea fenomene de înmlăştinare, ce necesită lucrări de drenaj. Pe teritoriul comunei
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asemenea fenomene acoperă cca. 30 ha, fiind întâlnite pe râul Mureş în apropiere de fostul
SMA şi în aval de confluenţa acestuia cu Pârâului lui Mihai.

Factori antropici
Activitatea antropică, manifestată sub forma defrişărilor de pădure, poluarea aerului,

apei şi a solului, a păşunatul excesiv (supra-păşunatul), construcţia de drumuri în condiţii de
pantă accentuată fără respectarea normele tehnice, construcţia de locuinţe neautorizate etc.,
devin deseori factori de risc, cu implicaţii negative, majore, în viaţa unor comunităţi şi
microzone.

La nivelul comunei unitatea economică cu risc potenţial de mediu este S.C.
MERCADO S.A. Vinţu de Jos, datorită riscului de deversare în râul Mureş a unor suspensii,
materiale organice, amoniu şi fosfor, rezultate din procesul de producţie.

Măsuri de protecţie:
- gospodărirea integrată şi durabilă a bazinului hidrografic al pâraielor de pe malul

drept al Mureşului;
- practicarea unui management durabil asupra pădurilor care acoperă o parte a

Munceilor Vinţului în zonă, în funcţie de rolul ecologic multiplu al acestora;
- reabilitarea şi modernizarea infrastructurii montane, prin regândirea lucrărilor

hidrotehnice, în aşa fel încât să reziste unor evenimente meteorologice de amploare
sau altor catastrofe naturale, pentru asigurarea localităţilor, a vieţii oamenilor a
bunurilor, animalelor şi culturilor.

- decolmatarea văilor şi a torenţilor de versant, pentru a evita formarea unor unde de
viitură cu impact distructiv major.

- promovarea unor lucrări de investiţii pentru amenajarea albiilor pâraielor şi a
torenţilor de versant, executarea unor lucrări de împădurire şi combaterea eroziunii
solurilor.
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2.9. ECHIPARE EDILITARĂ

2.9.1. Gospodărirea apelor:
Lucrări hidrotehnice
În 1973 au loc primele lucrări de îndiguiri efectuate pe teritoriul administrativ al

comunei Vinţu de Jos. Acum are loc  îndiguirea văii Mureşului între Lunca Mare şi
Luncşoara, pe o distanţă de 3 km, pentru protecţia terenului agricol. În urma dezastrelor
pricinuite de inundaţiile din anii 1970 şi 1975 la nivel central s-a luat hotărârea de a proteja
localităţile prin diguri de protecţie. În urma acestor hotărâri şi la nivel judeţean au demarat
lucrări de îndiguiri a râului Mureş în dreptul localităţilor pe care le străbate. Demararea
lucrărilor a făcut posibilă încheierea lucrărilor de îndiguiri a râului, pe ambele maluri, în zona
localităţii Vinţu de Jos încă din anului 1977. Digurile de apărare, cu o lungime de 8,9 km şi o
înălţime de 2,5 m, au o probabilitate de depăşire de 5 %. În zona localităţii Mereteu, aceste
diguri, cu o lungime de 3,7 km şi o înălţime de 1,5 m au fost puse în funcţiune în cursul
anului 1977; probabilitatea de depăşire fiind de 10 %. Alte lucrări hidrotehnice au loc în
1998, când sunt refăcute şi supraînălţate digurile din zonă pe o lungime de 6,1 km43.

Totodată, s-au realizat lucrări de consolidări de mal pe râul Mureş pe o lungime de
1,17 km.

Surse de apă: Sursele de apă de care dispune comuna Vinţu de Jos sunt surse de
suprafaţă, formate din reţeaua hidrografică existentă în zonă şi surse de adâncime, compuse
din multitudinea de izvoare care drenează marginile teraselor cu debite dintre cele mai
variabile, la care se adaugă pătura freatică aflată la diferite adâncimi. Aceste surse sunt
utilizate pentru asigurarea necesarului de apă pentru oameni şi animale, precum şi pentru
agricultură.

Principala sursă de apă de suprafaţă rămâne râul Mureş, cu afluenţii săi din zonă,
respectiv Valea Pianu şi Valea Vinţului.

De o importanţă majoră pentru locuitorii satelor de munte sunt izvoarele situate la
baza versanţilor, în preajma localităţilor, acestea constituind principala sursă de apă pentru
oamenii şi animale.

Amenajările pentru irigaţii sunt amplasate în lunca râului Mureş, în zona Alba Iulia –
Vinţu de Jos, acestea cuprinzând o reţea hidraulic distinctă de structuri, formată din canale,
pompe, conducte care pot fi folosite pentru a preleva si / sau a transporta apa, a o distribui
pentru irigaţii pe o suprafaţă de teren definită. Principala sursă de apă utilizată pentru irigaţii
a fost râul Mureş. Aceste amenajări cuprind terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil,
drumurile de acces si infrastructura aferentă necesară pentru a exploata, a întreţine şi a repara
sistemul. În momentul de faţă amenajările de irigaţii sunt scoase din utilitate publică şi se află
în conservare.

Disfuncţionalităţi
- nivelul ridicat al pânzei freatice din Lunca Mureşului determină infestarea acesteia

cu nitraţi  şi nitriţi, reducându-i potabilitatea;
- în perioadele cu o pluviaritate ridicată au loc fenomene de băltire pe terenurile

agricole şi în grădinile unor localnici situate în zonele joase.
- în satele situate pe versanţii sudici ai Munceilor Vinţului sursele de apă sunt mai

restrânse, au debite scăzute şi tendinţe de secare în perioadele de secetă.

43 Lucrări executate de către SC MIF SA (http://www.mif.ro/ )

http://www.mif.ro/
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2.9.2. Alimentarea cu apa
Sisteme de alimentare cu apă.
În urmă cu câţiva ani toţi locuitorii satelor comunei Vinţu de Jos foloseau surse de apă

locale, formate din izvoarele de la baza teraselor sau din puţurile săpate, de cele mai multe ori
în cadrul gospodăriei până la interceptarea pânzei freatice. Utilizarea pe scară largă a
îngrăşămintelor chimice în agricultură a determinat infestarea pânzei freatice cu diverşi
compuşi chimici, în special cu nitraţi, fapt ce a redus drastic potabilitatea surselor de apă. Cu
toate acestea unele dintre aceste surse se utilizează şi azi, atât de către localnici cât şi de către
străinii care trec prin zonă. În această situaţie este izvorul de sub podul de la Sibişeni.

La ora actuală pe teritoriul comunei Vinţu de Jos alimentarea cu apă se realizează:
În sistem individual: de către locuitorii satelor aflate de munte , care-şi asigură

necesarul de apă din surse locale (izvoare), aflate în zonă şi puţuri de adâncime realizând
captări individuale pe seama cărora unii şi-au introdus alimentarea cu apă în gospodărie.

În sistem centralizat:
Încă din 1978 satul reşedinţă de comună a beneficiat de un sistem de alimentare cu

apă, din surse locale, care a asigurat necesarul de apă pentru instituţii, unităţi economice şi o
bună parte dintre locuitori.

Printr-un proiect integrat, pe măsura 3.2.2. prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală şi din resurse locale s-a reuşit introducerea alimentării cu apă potabilă în localităţile:
Vinţu de Jos, Vurpăr, Câmpu Gobli şi Mereteu. Sursa utilizată este Valea Sebeşului, firul II,
aflată în gestiunea Operatorului Regional „Apa CTTA Alba”.

Astăzi reţeaua de alimentare cu apă a comunei, formată din aducţiunea propriu-zisă şi
reţeaua de distribuţie, însumează cca. 40 km, asigurând un consum anual de 55 mii metri cubi
(în 2010).

Dacă iniţial s-a prevăzut montarea de cişmele la stradă din care să se aprovizioneze
cetăţenii, astăzi tot mai mulţi cetăţeni s-au branşat la reţea pentru a beneficia de tot confortul
în cadrul locuinţei.

Disfuncţionalităţi
· Reţeaua locală de alimentare cu apă nu va putea include toate satele comunei. Satele
risipite, situate în zonele mai înalte, de pe versanţii Munceilor Vinţului vor fi şi pe viitor
tributare vechiului sistem de alimentare cu apă.
· Lipsa alimentării cu apă a acestor sate impune găsirea soluţiilor celor mai potrivite
pentru realizarea unor sisteme locale de alimentare cu apă, perfect ecologice şi
controlabile, utilizând surse locale. Un sistem centralizat de alimentare cu apă este
indispensabil dezvoltării corespunzătoare şi dotărilor absolut necesare oamenilor, în lipsa
cărora locuitorii nu-şi pot asigura condiţii de sănătate şi igiena corporală, pregătirea
alimentelor şi apa potabilă pentru animale.  În cazul utilizării pe mai departe a surselor
locale, tradiţionale (izvoare cu curgere liberă, puţuri fântâni etc. se impune respectarea
prevederii O.M.S. nr. 536/23 iunie 1997,  art. 23, cu modificările şi completările
ulterioare.

2.9.3. Canalizare
În cadrul aceluia-şi proiect SAPARD a fost inclusă şi componentele – Reţea de

canalizare si staţie de epurare, din care s-a reuşit realizarea în totalitate a Staţiei de epurare şi
a reţelei de canalizare pentru localitatea reşedinţă de comună, cu o lungime de cca. 7,8 km.
Reţeaua existentă este realizară din ţeavă PVC KGEM sn 4 250 mm, cu un număr de 261
cămine, amplasate pe domeniul public.

Pentru restul localităţilor lipsa unei infrastructuri de colectare a apelor uzate
dezavantajează comunităţile în cauză, obligându-le la un standard scăzut al vieţii cotidiene
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dar şi la un risc crescut de îmbolnăvire. Apele uzate din gospodăriile ţărăneşti sunt absorbite
din latrinele individuale în sol sau evacuate direct în rigolele de colectare şi scurgere a apelor
pluviale, conducând la infestarea solului şi a pânzei freatice de mică adancime din vecinatatea
zonei populate, precum şi la degradarea calităţii cursurilor de apa de suprafaţă ce traversează
zona. Din aceste motive administraţia locală şi-a propus extinderea sistemului de canalizare
existent, atât la nivelul localităţii reşedinţă de comună cât şi la alte sate ale comunei.
Investiţia preconizată urmănd a fi realizată prin accesarea fondurilor FEADR, Măsura 322 -
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale". După realizarea investiţiei
mentenanţa sistemului va fi asigurată de personalul de specialitate care exploatează sistemul
existent de apă-canalizare existent la nivelul judeţului Alba şi anume SC APA CTTA SA Alba
Iulia.

Staţia de epurare
Staţia de epurare a fost calculată iniţial pentru următoarele debite:
A) Treapta mecanica

Qu zi max=652.7 m3/zi

Qu zi med=554.4m3/zi

Qu orar max=62.2 m3/h

B) Treapta biologica
Pentru un modul de 1100 L.E. Sau un Q= 210 m3/zi etapa I conform extras breviar de

calcul din S.F. Prin schema de epurare adoptată s-a urmărit reţinerea materiilor în suspensie, a
particulelor flotante, eliminarea substanţelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5)
si eliminarea compuşilor pe baza de azot şi fosfor, linia tehnologică fiind realizată pentru un
debit mediu de 600 mc/zi pentru treapta de epurare mecanică şi 210 mc/zi pentru cea
biologică. Gradul de epurare la care s-a realizat investiţia respectă valorile impuse de NTPA
001-2002.

Pentru atingerea acestor obiective s-a apelat la soluţia de epurare cu  unitatea
compactă de tip Resetilovs N2-CA1P-210-931.N+P, pentru avantajele care le prezintă:

· soluţia de epurare apă uzată Resetilovs este modulară permiţând o extindere ulterioară
a capacitaţii de epurare prin adăugare de noi module (pentru etaa a II- a se va mai
adauga un modul epurare biologica 210 mc/ zi) .

· asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate
impuse de normativul NTPA 001-2002;

· treapta mecanică a staţiei de epurare (grătarul manual) este dimensionată să suporte o
mărire de debit de pana la 400 mc/zi

· datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce
conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia;

· consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de
înaltă fiabilitate;

· echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau
nămolului asupra componentelor unităţii compacte;

· realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV, cu o eficienţă de până la
99% în reducerea coliformilor, prezintă avantaj faţă de soluţia clorinării datorită
eliminării compuşilor toxici din mediul acvatic receptor;

· prin forma compactă se obtine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare, astfel suprafaţa
platformei statiei este de  S = 908 m2 din care suprafa ocupata cu obiectele si retelele
tehnologice este de cca. 50 %;

· amorsare rapidă a procesului de epurare biologică, unitatea ajungând în câteva zile la
condiţii optime de funcţionare chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate a



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

89

alimentării cu apă uzată;
· automatizarea instalaţiei conduce la siguranţă în exploatare, personal de întreţinere

redus, nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi);
· costurile lunare de exploatare a unităţii compacte se referă exclusiv la cele generate de

consumul de energie electrică.
Amplasamentul staţiei de epurare s-a stabilit în partea de sud-vest a localităţii pe

malul drept al văii Pianului, la o distanţă de cca. 400 m de malul Mureşului. Alimentarea
acesteia cu energie electrică se realizează din reţeaua electrică de distribuţie de la nivelul
localităţii, printr-un tablou electric de 0,4 kVTG, conform documentaţiei avizate.

În restul localităţilor comunei gospodăriile populaţiei sunt dotate cu latrine uscate, iar
mai nou multe gospodării care dispun de alimentare cu apă şi-au realizat fose septice
vidanjabile, pentru a se putea bucura de tot confortul familial.

Până la extinderea actualei reţele de canalizare şi pe malul drept al Mureşului şi
asigurarea condiţiilor de conectare la aceasta toate investiţiile locative noi, efectuate în zonă
vor trebui să dispună de fose septice vidanjabile. În cazul agenţilor economici este dorită
asigurarea cu mini-staţii de epurare, capabile să facă faţă necesităţilor impuse de utilizarea
investiţiei respective.

Disfuncţionalităţi
2. existenţa unor localităţi care nu dispun încă de o reţea de canalizare (Pârâul lui

Mihai, Vurpăr Valea Vinţului, Câmpu Gobli, Valea Gobli şi Mereteu;
3. existenţa unor aşezări/sate care datorită aşezării şi structurii lor nu pot fi cuprinse,

în condiţiile actuale, într-un sistem integrat de canalizare, precum: Dealu Ferului,
Ciocaşu, Crişeni, Gura Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Poieniţa, Stauini
şi Valea lui Mihai.

2.9.4. Alimentare cu energie electrica
Comuna Vinţu de Jos este traversată de liniile de medie şi înaltă tensiune de 20, 22 şi

25 Kv, ce reprezintă  elementele forte ale reţelei de transport din Culoarul Mureşului, din ele
ramificându-se celelalte artere principale şi secundare de transport. Reţeaua electrică locală
de distribuţie din Vinţu de Jos este racordată la magistrala de 20 Kv prin intermediul unei
reţele de medie tensiune şi unui număr de 26 de posturi de transformare de 20/0,4 kv,
repartizate astfel: Vinţu de Jos – 9 posturi, Valea Vinţului – 2 posturi, Sibişeni – 2 posturi,
Inuri, Pârâul lui Mihai, Vurpăr, Mereteu, Dealul Ferului, Câmpul Goblii, Stauini, Hanul
Lutch 2000, Ferma Blandiana, Halta Blandiana, Staţia de sortare, Staţia de pompare gaz
metan si fosta ferma de hamei – câte un post.

Reţeaua electrică de medie tensiune acoperă întregul teritoriu al comunei şi dispune de
capacităţi de transport peste necesarul
actual, putând prelua în viitor şi alţi
consumatori. Cu toate acestea, anumite
posturi de transformare sunt încărcate la
capacitate maxima şi nu mai pot prelua
potenţiale extinderi de reţea în zonele pe
care le deservesc. Din aceste motive
eventualele racordări suplimentare la
aceste posturi de transformare pot
produce disfuncţii în alimentarea
celorlalţi consumatori.

Reţeaua de distribuţie de joasa
tensiune se găseşte în general în stare
bună fiind poziţionată în bună parte pe
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stâlpi de beton, cu toate acestea există şi gospodării a căror alimentare se face cu ajutorul
stâlpilor de lemn. Extinderi ale acestor linii vor fi necesare pentru alimentarea unor
consumatori izolaţi existenţi sau care vor apărea în viitor.

În prezent, datorită specificului unele dintre satele comunei mai au gospodării
permanente sau temporare ne-electrificate. În general este vorba de acele gospodării/locuinţe
situate la distanţe mari de sat sau de reţeaua electrică de alimentare. Potrivit „Plan de analiză
şi acoperire a riscurilor Alba, din 2011, în comuna Vinţu de Jos se înregistrează un număr de
30 de gospodării/locuinţe ne-electrificate, după cum urmează:

· Valea Vinţului - 4; Mereteu - 2;
· Laz - 2; Mătăcina - 2;
· Haţegana - 14; Valea lui Mihai - 1;
· Ciocaş - 1 Gura Cuţului - 2;
· Vurpăr - 1: Dealu Ferului

TOTAL - 30 gospodării luate în evidenţă şi aflate pe lista de aşteptare.

În ultimii ani a fost modernizată reţeaua de iluminat public stradal, prin înlocuirea
iluminatul cu lămpi pe vapori de mercur, cu iluminatul cu lămpi pe bază de vapori de sodiu.
Totodată au fost suplimentate numărul de lămpi de iluminat, de la 149 la peste 700, în toate
satele şi pe toate străzile comunei. Procesul de modernizare a permis creşterea confortului pe
timpul nopţii şi concomitent cu reducerea drastică a cheltuielile în acest domeniu.

Pe lângă consumatorii casnici, cei mai importanţi consumatori sunt: unităţile de
producţie, unităţile de exploatare a materialelor de construcţii, atelierele de prestări servicii,
unităţile de industrie alimentară, etc. şi clădirile ce aparţin administraţiei publice, învăţământ,
cultură, comerţ şi culte.

În general nu se înregistrează probleme majore în alimentarea cu energie electrică.
Factorii determinaţi sau favorizanţi care pot influenţa negativ aceste utilităţi se referă la:

· apariţia unor disfuncţionalităţi în cadrul reţelelor electrice existente ;
· exploatarea necorespunzătoare a acestora,
· eroarea umană;
· nerespectarea normelor de securitate,
· impactul fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, îngheţ,
înzăpeziri, temperaturi ridicate),
· alunecări de teren, alte avarii şi accidente.

2.9.5 Reţele de telecomunicaţie
Comuna Vinţu de Jos este străbătută de magistrala de fibră optică care străbate Valea

Mureşului, la care este interconectată centrala telefonică din localitatea reşedinţă de comună,
care poate deservi un număr de 1200 de abonaţi telefonici. Centrala a fost instalată în luna
august 1998. Operatorul principal de telefonie fixă care operează la nivelul localităţilor
comunei este ROMTELECOM. Potrivit Cărţii de telefon, în prezent, numărul abonaţilor
telefonici, deserviţi de către RomTelecom, RDS, UPC, din comuna Vinţu de Jos este de 868.

RomTelecom-ul este principalul furnizor de internet la nivelul comunei.
De asemenea pe teritoriul administrativ operează şi principalii operatori români de

telefonie mobilă: Orange, Vodafone şi Cosmote. Acest fapt permiţând utilizarea pe scară largă
a telefoanelor mobile, inclusiv pentru accesarea internetului.

Radioreleul de la Oarda de Sus şi cel amplasat pe Vf. Gorganu, la limita cu comuna
Meteş asigură transmisiile radio-tv în zonă.
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2.9.6. Alimentare cu gaze naturale. Căldura.
Conform PATJ Alba Iulia, teritoriul comunei Vinţu de Jos este străbătut de trei

magistrale de gaze naturale: VEST 1, VEST 2 şi VEST 3, cu diametrele de 20’’ şi 25’’,
aparţinând Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale, care urmăreşte Valea
Mureşului spre vest. Din localitatea Vinţu de Jos se ramifică o conductă magistrală, cu
diametrul de 16’’, care alimentează cu gaze oraşul Sibiu

Demersurile începute de autorităţile locale au găsit audienţa necesară la forurile
centrale, astfel că prin HG nr. 43/1994 a fost aprobată cota de gaz pentru comuna Vinţu de
Jos. Lucrările de racordare la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale au demarat
rapid, astfel că la mijlocul anului 1995 au fost racordate primele 50 de gospodării, pentru ca
în 1998 să fie racordată şi localitatea Mereteu. În noile condiţii o parte din locuitorii comunei
au asigurat agentul termic pentru producerea căldurii şi a apei calde menajere. La nivelul
anului 2010 lungimea reţelei de distribuţie a gazelor naturale era de 32,9 km.

Până la introducerea gazului metan se utiliza pe scară largă în majoritatea
gospodăriilor gazele lichefiate şi aragaze, piese indispensabile în bucătării. Astăzi acestea se
mai utilizează în gospodăriile din satele de munte, care nu dispun de gaze naturale.

Amintim, de asemenea faptul că în 1987 s-a reuşit realizarea unei instalaţiei de biogaz
cu o capacitate de 25 mc, utilizată în alimentarea grădiniţei de copii din Vinţu de Jos.
Randamentul slab şi administrarea defectuoasă au limitat mult durata de viaţă a investiţiei.

De asemenea localitatea Vinşu de Jos dispune de o staţie de benzină care satisface
cererea locală, de combustibil auto şi pentru utilajele agricole.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din Vinţu de Jos se realizează de către
SC. E. ON Energie România S.A., prin staţia de reglare – măsurare (SRM) din localitate.
Impedimentul sistemului stă în faptul că alimentarea se face printr-un singur SRM, fapt care
implică rămânerea comunei fără gaze în caz de avarie sau accidente la această staţie. La
nivelul anului consumul total de gaze naturale consumate se ridică la 2.285 mii de metri cubi,

Locuitorii satelor de munte, precum
Dealu Ferului, Ciocaşu, Crişeni, Gura
Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina,
Poieniţa, Stauini şi Valea lui Mihai,
principala sursă de combustibili folosită
este lemnul, pe care cetăţenii şi-l pot
procura din surse locale, existente pe
teritoriul comunei (păduri proprii, depozite,
exploatări locale). Încălzirea locuinţelor se
face cu ajutorul acestui combustibil. Pentru
prepararea hranei se folosesc şi maşinile de
gătit pe bază de gaz lichefiat.  La prepararea
apei calde menajere se utilizează uneori
boilere electrice. În perioadele reci
asigurarea căldurii şi a apei calde menajere
în gospodăriile populaţiei din aceste sate
rolul major îl deţin sobele pe bază de
combustibil lemnos

2.9.7. Gospodărire comunală,
gestiunea deşeurilor

Modul nostru de viaţă a favorizat
creşteri mai la produsele ambalate (hârtie,
plastic, PET, etc., fapt ce a condus la o
creştere spectaculoasă a ambalajelor şi a
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deşeurilor de ambalaje. Gestiunea acestora a devenit în ultimii ani  una din problemele
majore de mediu, cu care se confruntă autorităţile locale de pretutindeni. Rezolvarea acestor
probleme impune însă creşterea nivelului de cooperare dintre locuitori, administraţii locale şi
firme specializate în ceea ce priveşte alegerea sistemului, cât şi modul practic de realizare.
Pentru viitor gestionarea deşeurilor va trebui să urmărească soluţii alternative; începând cu
evitarea producerii de deşeuri,  şi terminând cu valorificarea acestora. În acest scop se impune
promovarea de programe de acţiune pentru gospodărirea deşeurilor în care autorităţile locale
să se implice în mod direct şi nemijlocit.

Problemele cele mai serioase din acest punct de vedere apar la nivelul localităţilor  de
munte, cu gospodării risipite, mai dificil de dotat cu containere şi greu accesibile pentru
autovehiculele unităţilor de salubrizare. Din aceste considerente se impune o mai insistentă
educare, supraveghere şi chiar sancţionare a tuturor cetăţenilor în jurul gospodăriilor cărora
se găsesc locuri de depozitare clandestină a deşeurilor. Oamenii trebuie convinşi să selecteze
deşeurile biodegradabile, care pot fi compostate alături de gunoiul de grajd şi cele greu
degradabile,  destinate altor sisteme de reciclare.

Alte disfuncţionalităţi:
· Utilizarea zonelor împădurite din preajma drumurilor, ce către unii cetăţeni ca spaţii

de depozitare ad-hoc a resturilor menajere. E regretabil cum unii cetăţeni, adună
aceste resturi în saci de  rafie, pentru a-i arunca în pădure în loc să-l lase la cel mai
apropiat container;

· Accesul  greoi sau chiar  imposibil a maşinilor de salubrizare la unele sate sau
gospodării.

· Lipsa amenajărilor şi dotărilor necesare privind strângerea şi depozitarea gunoiului
menajer a favorizat depozitarea necontrolată a acestuia, în preajma arterelor de
circulaţie, prin păduri, pe malul cursurilor se apă sau în albiile acestora.

2.9.8. Instituţii şi servicii publice

2.9.8.1 Instituţii administrative:
Primăria şi Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos  funcţionează într-o clădire,

inaugurată în 1988, de pe strada Lucian Blaga, nr. 47, care permite desfăşurarea activităţilor
specifice în condiţii optime. Printr-un proiect implementat recent (2005) sediului primăriei, a
fost reabilitat şi modernizat, executându-se lucrări de igienizare, zugrăveli exterioare,
montarea şi punerea în funcţiune a unei centrale pentru încălzire, dotarea tuturor birourilor cu
logistică modernă (computere, copiatoare, telefoane, fax-uri) etc.

În Localitatea Vinţu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 18, îşi are sediul  Secţia 2 Politie
Rurală - Vinţu de Jos, având competenţa teritorială pe raza comunelor: Berghin, Blandiana,
Ceru Băcăinţi, Ciugud, Sălişte, Şibot şi Vinţu de Jos.

2.9.8.2. Instituţii sociale, de educaţie, cultură şi sport
Probleme sociale
La nivelul anului 2010 în comuna Vinţu de Jos erau înregistraţi un  număr de 123

şomeri, majoritatea cu studii primare, gimnaziale şi profesionale. Dintre şomerii înregistraţi
25 % sunt persoane de 45 de ani şi peste cu cel mai scăzut nivel de instruire. Cei mai afectaţi
de şomaj sunt membri comunităţii romme, datorită nivelului scăzut de educație şi a lipsei de
calificări.

Comuna dispune de echipă şi un teren de fotbal în campionatul judeţean, echipat cu
cabine pentru fotbalişti şi spaţii pentru spectatori
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Activitatea culturală
Activitatea culturală se desfăşoară în principal în jurul căminelor culturale existente.

În ultimii ani au fost realizate ample lucrări de reparaţii capitale, modernizare şi dotarea cu tot
ceea ce este necesar bunei funcţionări a căminelor culturale din Vinţu de Jos (centru), precum
şi cele din satele Vurpăr şi Mereteu. Căminul Cultural din satul Inuri, pe fondul unei
depopulări accentuate a satului şi a îmbătrânirii populaţiei este trecut în conservare.

Accesarea de fonduri prin Măsura 3.2.2 de la Agenţia de Plăţi şi Dezvoltare Rurală, în
cadrul sub-proiectului – “Promovarea valorilor moştenirii culturale şi tradiţionale a comunei
Vinţu de Jos”, s-a reuşit dotarea ansamblului folcloric al comunei cu costume populare,
instrumente muzicale şi sisteme audio-video.

Infrastructura sistemului educaţional din comuna Vinţu de Jos,
Şcoala are vechi tradiţii în acest spaţiu. Este amintită prezenţa unei şcoli româneşti la

Vinţu de Jos şi Sibişeni încă din 1785. Cele mai vechi documente existente în arhiva şcolii
generale din localitatea-centru de comună sunt un registru de înscriere din anul 1887, un
registru de intrări-ieşiri din anul 1890 şi un catalog din anul 1898. Infrastructura şcolară este
formată din clădiri ridicate în perioada interbelică sau în primii ai perioadei comuniste pentru
a servi procesului de învăţământ, sau sunt clădiri construite cu altă destinaţie şi incluse
ulterior în baza de învăţământ.

Astăzi comuna dispune de o importantă reţea şcolară, unde a funcţionat o unitate
şcolară gimnazială (clasele I-VII) începând din 1945 şi I-VIII, iar ulterior şi I-X în satul
reşedinţă de comună, cât şi şcoli cu clasele I-IV în satele: Gura Cuţului, Inuri, Mereteu
(1936), Laz, Sibişeni (1940), Stauini, Valea Vinţului şi Vurpăr (1943). În ultimii ani scăderea
drastică a numărului de elevi a determinat închiderea şi conservarea unităţilor de învăţământ
din satele: Gura Cuţului, Inuri, Laz şi Stauini. Începând din 2010 au fost închise şi şcolile cu
clasele I-IV de la Mereteu şi Sibişeni.

Astăzi sistemul educaţional este organizat în jurul Şcolii cu clasele I-VIII “Iuliu
Maniu”, care dispune de două corpuri de clădire. Unul dintre aceste corpuri îl formează
conacul Rheday, construit în sec. XIX (1860), în care a funcţionat o şcoală în perioada
comunistă şi un corp de clădire nou, din 2004, unde se desfăşoară învăţământul gimnazial.
Şcoala dispune, pe lângă laboratoarele de specialitate şi de o bibliotecă şi o modernă sală de
sport.
Acestei şcoli îi sunt subordonate următoarele şcoli şi grădiniţe:

Şcoala cu clasele I-VIII “Iuliu Maniu”, Vinţu de Jos.
Şcoala cu clasele I-IV Valea Vinţului;
Şcoala cu clasele I-IV Vurpăr (1936);
Grădiniţa cu program normal Vinţu de Jos;
Grădiniţa cu program normal Vurpăr;
Grădiniţa cu program normal Sibişeni (1952),
Grădiniţa cu program normal Mereteu;
Grădiniţa cu program normal Valea Vinţului.

2.9.8.3. Instituţii cu caracter  social
Cu toate că la numărul de locuitori, nevoile de asistenţă medicală a comunei şi

dispersia satelor aparţinătoare impunea o dezvoltare a acestui serviciu şi o dotare
corespunzătoare, după 1990 situaţia s-a deteriorat continuu datorită politicilor
guvernamentale faţă de sănătate.

Astăzi, asistenţa medicală în comuna Vinţu de Jos este asigurată de 2 cabinete
medicale de medicină umană, deservit de două cadre medicale, cu pregătire superioară şi o
farmacie.  Acestea îşi desfăşoară activitatea în localului fostului Dispensar Vinţu de Jos.

· Cabinet medic de familie Dr. Indreica Simona, situat în Str. Principală, nr. 311;
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· Cabinet medic de familie Dr. Petruţa Livia, situat în Str. Principală, nr. 311;
· Cabinet stomatologic
· Farmacia Galenica Mury SRL, situată în Str. Pietei, Nr. 1, Apt. 2;
· Farmacia Marifarm SRL, str. Lucian Blaga, nr. 26.

De asemenea, în localitatea Vinţu de Jos funcţionează un cabinet medical veterinar,
care asigură serviciile de specialitate pentru întreaga comună.

15. Cabinet medical veterinar Sibişan Ioan Nicolae, cu sediul în str. P-ţa Iuliu Maniu, nr.
10, jud. Alba. (, Str. Mureş, nr. 30).

16. tot aici funcţionează şi o farmacie veterinară
În localitatea Vinţu de Jos mai funcţionează o “Locuinţă protejată” pentru persoane adulte cu
handicap, aflată în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Alba. Aici locuiesc în prezent în condiţii dintre cele mai decente, 7 femei şi un bărbat, toţi
pensionari cu pensii de handicap

2.9.8.4 Servicii cu caracter financiar
Comuna Vinţu de Jos dispune de o agenţie CEC Bank şi un bancomat pentru eliberare

de numerar.  De asemenea în localul primăriei funcţionează un bancomat BCR, pentru
eliberare de numerar.

2.9.8.5. Alte instituţii şi servicii.
În 1879 s-a înfiinţat Serviciul de poştă în localitatea Vinţu de Jos. În perioada  În

perioada comunistă Oficiul Poştal din comună era deservit de 6 angajaţi. Cu toate schimbările
suferite de serviciile poştale în ultimii ani, comuna Vinţu de Jos îşi păstrează oficiul, situat în
Str. Poştei nr. 802, asigurând servicii de: EMS, Prioripost, Operaţiuni bancare, E-mandat, E-
Post etc.

Comuna Vinţu de Jos dispune de un Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
(SVSU), bine organizat şi dotat, care a participat alături de alte unităţi de pompieri la acţiuni
de stingere a incendiilor în zonă.

Gara CFR, construită la sfârşitul sec. al XIX-lea este sediul administrativ al unuia
dintre cele mai importante noduri rutiere. Dispune de spaţii administrative, locuinţe pentru
proprii lucrători, case de bilete, săli de aşteptare şi depozite de mărfuri.

2.9.10. Biserici şi cimitire.
Comunităţile aparţinătoare UAT Vinţu de Jos dispun de:

13. Biserici ortodoxe - 5, aferente parohiilor, care dispun de casă parohială
proprie, după cum urmează Vinţu de Jos 3 (2 în Vinţu de Jos şi 1 în Sibişeni), Vurpăr
1; Inuri 1; Valea Vinţului 1 şi Mereteu 1.

14. Biserici  reformate - 2, la Vinţu de Jos şi Vurpăr;
15. Biserică romano-catolică - 1, (Biserica mănăstirii catolice, cu hramul Sf. Ap. Petru

şi Pavel);
16. Biserică greco – catolică - 1, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, situată în

Str. Principală, nr. 732.
17. Biserică Adventistă - 1.

Aproape fiecare comunitate din cadrul comunei dispune de propriul cimitir, amenajat
de regulă în jurul lăcaşelor de cult (Sibişeni, Mereteu, Inuri) sau în alte locuri (Vinţu de Jos,
Valea Vinţului).

Remarcăm prezenţa cimitirului şi a capelei evreieşti, care în condiţiile dispariţiei
locuitorilor de această naţionalitate rămâne în grija administraţiilor locale. Sunt sate în zona
montană şi pe cursul superior al Văii Vinţului, care nu au cimitire proprii, morţii fiind
îngropaţi în virtutea unei tradiţii mai vechi în grădina casei. Scăderea continuă a populaţiei şi
lipsa lăcaşelor de cult nu impune amenajarea unor cimitire în aceste sate, persoanele decedate
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putând fi înmormântate în unul din cimitirele existente.
Pe lângă cimitirele ortodoxe existente în satele: Inuri, Mereteu, Vinţu de Jos, Valea

Vinţului şi Vurpăr, mai există cimitire ale unora din confesiunile religioase existente, precum
cea catolică şi protestantă din localităţile Vinţ şi Vurpăr şi cimitirul comunităţii evreieşti din
Vinţu de jos.

2.9.11. Patrimoniul cultural - istoric şi etnografic
Patrimoniul cultural. Unul dintre cei mai de seamă reprezentanţii ai culturii din

Transilvania, din sec. al XVII-lea a fost Ioan Zorba din Vinţ (?-1689), preot, traducător şi
tipograf, care şi-a adus  o contribuţie importantă la tipărirea unor cărţi bisericeşti, precum
cartea de predici Sicriul de aur, un Molitfelnic şi un Ceaslov alături de alte cărţi precum
Rânduiala diaconstvelelor etc.

La zestrea culturală a localităţii şi umanităţii totodată, au contribuit substanţial
personalităţi precum exploratorul farmacist Carl Franz Binder (1824-1875), părintele
Muzeului de Etnografie Universală din Sibiu, Castó János (1883-1913), botanist şi ornitolog,
baronul Zigmond Kemény (1814-1875), romancier şi publicist, membru al Academiei
Ungare, Szőts István (1912-1998) scenarist şi regizor, pictorul Pataky László (1856-1912),
pictorul Ghe. Suciu (1927), Aurel Şara (1950) profesor universitar doctor inginer, Nicolae Itu
(1929), profesor şi scriitor, alţi oameni de cultură, oameni politici şi intelectuali de marcă
etc44.

Îndelungata istorie a locurilor şi oamenilor de pe aceste meleaguri şi-au găsit
reflectarea în cadrul unor lucrări monografice, cuprinzătoare şi bine documentate, publicate
în ultimii ani. Acestea fac cinste comunităţii locale şi oferă cercetătorilor interesaţi date
importante, unele dintre ele inedite despre Vinţu de Jos  şi oamenii săi45

Patrimoniul istoric este reprezentat de obiectivele de interes istoric (Cetatea
Zrebenic, Bisericile reformate din Vinţu de Jos şi Vurpăr, Biserica ortodoxă „Adormirea
Maicii Domnului, Castelul Martinuzii etc., amintite anterior. La acestea se adaugă mărturia
unor situri arheologice, precum Piatra cu stânjenul de la Inuri, Situl roman de la Staţia de Gaz
metan, siturile feudal timpurii de la Sibişeni, „Deasupra Satului”, Vinţu de Jos, „Cingăi”,
„Podei”, Ferma agricolă” etc.

Valorile etnografice locale, cântecul şi dansul oglindite în bucuria de a trăi sunt
valorificate în cadrul Căminului Cultural, prin intermediul Ansamblului Cultural „Vinţana”, a
Grupului vocal bărbătesc şi a formaţiei de căluşari, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
acestei instituţii culturale.

44 Apud C.F. Bota, Oameni de seamă ai comunei Vinţu de Jos, în Odihnioară în Vinţu de Jos, Alba Iulia,
2012, p. 70-88.
45 Gh. Cornescu, Monografia comunei Vinţu de Jos, apărută în mai multe ediţii dintre care ultima în 2012,
la Editura Altip Alba Iulia; C. F. Bota, Odihnioară în Vinţu de Jos, Ed. Altip, Alba Iulia, 2012.
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2.10 PROBLEME DE MEDIU

2.10.1 Cadrul natural
Cadrul natural care caracterizează comuna Vinţu de Jos este dat de specificitatea

zonei, rezultată din îmbinarea caracteristicilor Culoarului depresionar Alba Iulia – Orăştie, cu
cele ale culmilor prelungi, puternic fragmentate ale Munceilor Vinţului, şi linia şerpuitoare a
Mureşului peste care sunt grefate imaginile aşezărilor umane şi ale intervenţiei omului asupra
mediului.

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Vinţu de Jos suprapune spre sud,
zonele adiacente din centrul unui graben post tectonic cunoscut sub numele de culoarul
Mureşului, în timp ce partea nordică şi nord-vestică este dominată de formaţiunile de fliş
cretacic, reprezentate prin stratele de Bozeş, din cadrul Munceilor Vinţului. Litologic este
alcătuit din gresii, conglomerate, marne argiloase şi nisipoase.

Munceii Vinţului, ce reprezintă extremitatea sud-estica a munţilor Metaliferi, au
altitudini reduse, o fragmentare accentuata si o anumită monotonie data de uniformitatea
culmilor. Cele mai mari înălţimi sunt vârfurile Pleaşa (811 m), Hotarul (859 m), Stânii (920
m), Mamut (772 m), Dealu Călianu (781m) si Gorgan (877 m), Vârfu Mare (1011 m),
întâlnite în nordul localităţii. Spre centru comunei, înălţimile scad pana la 424 m. (Dealu
Conţu). Partea sudica a culoarului Mureşului este dominata de culmile prelungi ale Munţilor
Şureanu ce se pierd în terasele Mureşului.

Principalul colector hidrografic care străbate zona este râul Mureş, care pe teritoriul
administrativ al comunei primeşte aportul de apă a râului Pian şi a pârâului Valea Vinţului,
alături de un număr apreciabil de torenţi de versant ce coboară din partea dreaptă.

Curgerea râului în zonă este una leneşă, într-o albie puternic meandrată, şi mărginită
de o vegetaţie arboricolă specifică, în cadrul căreia se remarcă arinul. Deseori la topirea
zăpezilor sau în perioadele cu precipitaţii bogate, debitele mari ale acesteia provoacă
inundaţii. În urma lucrărilor hidrotehnice, pentru apărarea localităţilor împotriva inundaţiilor
suprafeţele inundate sunt restrânse. În ultimii ani  câmpia Mureşului, în jurul albiei minore, a
devenit tot mai puternic marcată de către intervenţiile antropice, în special cele destinate
exploatărilor de nisipuri şi pietrişuri.

Solurile predominante sunt cambisolurile şi cele luvisolurile. În lunca Mureşului,
predomină solurile pseudogelice luvice şi albice.

Vegetaţia forestieră este foarte bine reprezentată prin păduri de stejar pufos în amestec
cu alte foioase, pigmentate pe alocuri, cu păduri de conifere (pin şi molid). În zonele mai
puţin abrupte pădurile au fost înlocuite în timp cu păşuni, livezi şi culturi agricole.
Suprafeţele compacte de pădure cele mai extinse se găsesc pe cursul superior şi mediu al Văii
Vinţului, în special pe versantul drept, ocupat în cea mai mare parte cu păduri de fag.

Un fenomen îngrijorător se face simţit la nivelul unor suprafeţe acoperite cu păduri de
pin, mai ales în bazinul Văii Stauini. În ultimii ani se constată o tendinţă accentuată de uscare
prematură a arborilor de pin pe picior, fără o cauză aparentă. Fenomenul este general nu
numai la nivelul pădurilor din România, iar cauzele sunt multiple, de la secetele prelungite, la
poluare şi exploatare masei lemnoase.

La contactul dintre terasele Mureşului cu rama montană înconjurătoare, sunt aşezate o
bună parte dintre satele comunei (Părăul lui Mihai, Vurpăr, Câmpu Gobli şi Mereteu),
despărţite de pante mai abrupte, marcate de fenomenele de eroziune şi acoperite cu pâlcuri de
arborete şi pajişti.
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2.10.2 Resursele naturale ale solului şi subsolului, mod de exploatare, valorificare
raţională

Principala resursă naturală de suprafaţă a comunei Vinţu de Jos sunt terenurile
agricole, caracterizate printr-o productivitate ridicată din Câmpia Mureşului şi a teraselor
acestuia.

O altă resursă naturală a solului cu  o pondere majoră în economia comunităţilor
locale o reprezintă păşunile şi fâneţele, fapt ce a permis dezvoltare a sectorului de creştere a
animalelor. Acest sector ocupă suprafeţe importante pe pantele sudice şi sud-estice ale
Munceilor Vinţului, constituind preocupările economice de bază pentru locuitorii aşezărilor
din zonă.

Cele peste 2.800 ha de pădure, ce acoperă o parte din versanţii Munceilor Vinţului,
constituie la rândul lor importante resurse naturale, menite a asigura stabilitatea şi protecţia
versanţilor, dar şi lemnul necesar pentru unele nevoi ale localnicilor, în special pentru foc.

Alte resurse deosebit de importante, care a cunoscut în ultimii ani a cunoscut o intensă
dezvoltare sunt materialele de construcţii, în principal nisipurile şi pietrişurile din Lunca
Mureşului şi de pe terasele acestuia. Acestea sunt excavate de pe fostele terenuri agricole, în
urma lor rămânând gropile de excavaţie, pe care unii dintre proprietari le transformă ulterior
în pescării şi zone  de agrement. Materialele excavate sunt utilizate în construcţii, ca
umplutură şi în lucrări de infrastructură.

Pe cursul superior şi mediu al Văii Vinţului se găsesc o serie de aflorimente de gresii,
care sunt utilizate ca materiale de construcţie de către localnici.

În categoria resurselor minerale mai putem include argilele comune, utilizate în
producerea materialelor ceramice (cărămidă, ţiglă, olane etc.).

2.10.3 Riscuri naturale
Vezi capitolul 2.8 “Zone cu riscuri naturale” şi 2.2.7. Riscuri naturale.

2.10.4 Monumente ale naturii şi istorice
2.10.4.1. Monumente ale naturii şi rezervaţii naturale
Conform O.U.G nr. 57/2007, ariile naturale protejate reprezintă zone terestre, acvatice

si/sau subterane, cu perimetrul legal stabilit si având un regim special de ocrotire si
conservare, in care exista specii de plante si animale sălbatice, elemente şi formaţiuni bio-
geografice sau de alta natura, cu valoare ecologica, ştiinţifica sau culturala deosebită.
Rezervaţiile naturale sunt arii naturale protejate al căror scop este protecţia si conservarea
unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic,
geologic, speologic, paleontologic, pedologic, pentru întreaga omenire.

În cadrul ariilor protejate un rol distinct
îl deţine Reţeaua Natura 2000. Aceasta este o
reţea europeana de zone naturale protejate care
cuprinde un eşantion reprezentativ de specii
sălbatice si habitate naturale de interes
comunitar. Rolul ariilor naturale protejate
incluse în cadrul reţelei amintite este de a
proteja natura şi de a menţine aceste bogăţii
naturale pe termen lung, pentru a asigura
resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Parte din teritoriul administrativ al
comunei Vinţu de Jos este cuprins în situl
ROSPA 0139 - Piemontul Munţilor Metaliferi,
sit cuprins în reţeaua „Natura 2000”,  conform anexei nr. 1 la  HG 1.248/2007 privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
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europene Natura 2000 in România, modificată şi completată prin HG nr. 97/2011.
Situl natural  ROSPA 0139 - Piemontul Munţilor Metaliferi-Vinţ,  cu o suprafaţă de

8,388 ha, se întinde pe teritoriul judeţelor Alba Iulia şi Hunedoara, acoperind zonele
piemontane ale Munţilor Metaliferi. Conform Formularului standard Natura 2000, situl
amintit se încadrează în Regiunea biogeografică "Continentală", la altitudini cuprinse între
186 şi 641, cu o altitudine medie de 308 m.

În sud-est situl este mărginit de Valea Râului Mureş şi localităţile aferente acesteia
dintre Rapoltu Mare în sud, sud-est şi Vinţu de Jos-Alba Iulia în nord, nord-est. La vest situl
este mărginit de Munţii Metaliferi. Cuprinde în principal zone forestiere dar şi un mozaic de
păşuni, fâneţe (mai ales în partea estică), terenuri arabile şi tufărişuri.

Importanţa sitului rezidă din faptul că aici  există o populaţie importantă, formată din
specii de păsări rezidente, care cuibăresc în zonă şi specii de păsări cu migraţie regulată,
enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Între cele mai importante specii de păsări ale zonei amintim:
· presură de grădină (Emberiza hortulana), cu o densitate semnificativă pentru interiorul

ţării;
· şerparul (Circaetus gallicus) cuibăreşte cu regularitate;

Printre speciile migratoare, acvatice şi răpitoare se remarcă prezenţa:
- vânturelul de seară (Falco vespertinus);

Alte specii de interes conservativ sunt:
- acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina);
- barza neagră (Ciconia nigra);
- buha (Bubo bubo).

Amintim că acest areal a fost propus în ianuarie 2011 pentru a fi inclus şi ca  sit de tip
SCI, de importanţă comunitară.

Impactul prezenţei acestui sit asupra teritoriului şi a comunităţilor de pe
teritoriul administrativ al comunei este dat de faptul că 18 % din suprafaţa sitului se găseşte
pe teritoriul comunei Vinţu de Jos, respectiv 1.509, 77 ha, cea ce reprezintă 17 % din
teritoriul administrativ. Satele comunei aflate în raza de acoperire a sitului sunt: Câmpu
Gobli; Ciocaşu, Crişeni, Dealu Ferului şi Stăuini. Dezvoltarea intravilanului, dar şi
dezvoltarea economică a acestor  sate va trebui să ţină seama de prezenţa acestui sit.

Măsuri de protecţie a biodiversităţii
· limitarea pe anumite areale a activităţilor umane producătoare de zgomot sau alte

surse de poluare, la perimetrele deţinute în proprietate/concesiune şi în imediata lor
vecinătate;

· limitarea practicării activităţilor care utilizează ATV-uri, motociclete sau alte mijloace
de transport generatoare de zgomote puternice şi poluare, în mod haotic prin păduri şi
câmp, în afara unor trasee bine stabilite;

· discoteci / terase sau alt tip de local public în aer liber amenajate în afara
intravilanelor;

· alte tipuri de activităţi umane perturbante pentru biodiversitate;
· interzicerea îngrădirii continue a proprietăţilor/concesiunilor prin construirea de

garduri impenetrabile pentru speciile de micro şi mezofaună;
· protejarea pe cât posibil a habitatelor de mlaştină existente.

Un punct de interes turistic insuficient valorificat îl formează aflorimentul de gresii
cu o importantă componentă carbonatică ce formează „Piatra Dubli”.
Aici valea Vinţului şi-a tăiat prin roca  masivă un mic sector de chei, cu repezişuri şi cascade
deosebit de pitoreşti. La frumuseţea lor se adaugă încărcătura de poveste legată de vechi
întâmplări ce au avut loc aici.
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2.10.4.2. Monumente istorice protejate46

Teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos a constituit un habitat propice pentru
comunităţile umane, încă din zorii istoriei. Toate aceste mărturii  atestă vechimea şi
continuitatea de locuire a oamenilor pe aceste locuri. Desigur, o parte din aceste marturii se
mai păstrează astăzi doar ca situri de interes arheologic, unele dintre ele fiind inventariate în
Repertoriul Arheologic Naţional şi cel judeţean, cu bibliografia aferentă. (Vezi cap. 2.1.2.).

În categoria siturilor de importanţă istorică, publicate în Lista Monumentelor Istorice
– 2004 şi reluate în 2010, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, aflate pe teritoriul comunei
Vinţu de Jos sunt încadrate un număr de 6 situri şi ansambluri istorice, dintre care un sit şi
două ansambluri istorice sunt de interes naţional şi internaţional (categoria A), restul fiind
catalogate ca monumente istorice de importanţă locală şi zonală (categoria B).

Lista siturilor arheologice şi istorice protejate de pe teritoriul comunei Vinţu de
Jos47

Nr.
crt.

Cod LMI
2004 Denumire Localitate Adresa Datare

202 AB-I-s-B-
00087

Ruinele cetăţii medievale a
Zebernicului, situată la 4 km în
amonte de confluenţa Văii
Vinţului cu râul Mureş

sat Valea Vinţului;
com.
VINŢU DE JOS

"Valea
Vinţului"

Epoca
medievală

636 AB-II-m-
A-00396

Biserica "Adormirea Maicii
Domnului”.

sat Vinţu de Jos;
com. VINŢU DE
JOS

Str. Bisericii,
nr. 18 cca.1700

637 AB-II-m-
B-00394

Castelul Martinuzzi (ruine) sat Vinţu de Jos; com.
VINŢU DE JOS

Str. Eminescu
Mihai 27

1551, cu
modif.
ulterioare

638 AB-II-a-B-
00395

Ansamblul Mănăstirea
romano-catolice (biserica şi
claustru)

sat Vinţu de Jos; com.
VINŢU DE JOS

Str. Maniu
Nicolae, preot 6 1726

641 AB-II-a-
A-00393

Ansamblul bisericii
evanghelice (biserica
evanghelică, zidul de incintă)

sat Vinţu de Jos;
com. VINŢU DE
JOS

Str. Mureşului
nr. 9

sec. XIV -
XIX

644 AB-II-a-
A-00397

Ansamblul bisericii
evanghelice (biserica
evanghelică, zidul de incintă)

sat Vurpăr; comuna
VINŢU DE JOS

Str. Principală,
nr. 62 A

1300 -
1350, sec.
XV-XVI

647 AB-II-m-
B-00398

Conacul Kendeffy-Horvath sat Vurpăr; comuna
VINŢU DE JOS

Str. Principală,
nr. 122

sec. XVIII

Vezi lista completă a siturilor arheologice şi istorice protejate de pe teritoriul
Comunei Vinţu de Jos, conform  ordinulului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor,
cât şi alte situri de interes istoric şi arheologic în ANEXA 1

Monumente/situri istorice de interes naţional şi internaţional
Biserica "Adormirea Maicii Domnului” din satul
Vinţu de Jos Biserica este atribuită după unii
specialişti preotului Ioan Zorba, care a jucat un rol
important în viaţa bisericii româneşti, din ultima parte
a sec. XVII-lea. Corborarea unor elemente
constructive cu cele decorative duce la concluzia că
biserica a fost ridicată în jurul anului 1700. Lăcaşul
aparţine tipului tradiţional de biserică-sală, cu un plan

46 Apud www.cultura.ro/page/17
47 conform Ordinului nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și
cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor
istorice dispărute
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alungit, segmentat în pronaos, naos şi absidă semicirculară, la care se adaugă turnul
clopotniţă în partea vestică. Adăugarea turnului clopotniţă, a contraforţilor în exterior şi
supraînălţarea zidurilor exterioare, putând fi lucrări ulterioare.

Absida are formă semicirculară, decroşată, fiind acoperită cu o semicalotă, este
despărţită de naos printr-o tâmplă de zid cu trei uşi, dispuse pe aceeaşi axă cu deschiderile
peretelui dintre pronaos şi naos, având multe similitudini cu alte biserici din zonă, ridicate în
prima parte a sec. al XVIII-lea: Ighiu (1724), Feneş (1750), Meteş (1760). Pictura iniţială
datează din 1737 fiind atribuită lui jupân Iosif şi a soţiei sale. La 1845, prin ordin gubernial
biserica este cedată greco-catolicilor, cu obligaţia de a fi utilizată împreună cu ortodocşi.
Acest fapt se răsfrânge negativ asupra lăcaşului de cult datorită disputelor dintre cele două
culte privind proprietatea asupra lăcaşului, până când greco-catolicii iau iniţiativa reparării
bisericii. Între lucrările executate sunt menţionate într-o scrisoare pe care curatorul parohiei
ortodoxe o trimite la 1860, protopopului Ioan Ţipeiu de la Sebeş, schimbarea poditurii din
cărămidă, spartă pe multe locuri cu poditură din scândură48.

Lăcaşul de cult este monument de patrimoniu de interes naţional şi internaţional,
inclus pe lista monumentelor istorice  2010; cod LMI AB-II-m-A-00396

Ansamblul bisericii evanghelice din Vinţu de Jos
Este situată în partea vestică a localităţii, în apropierea râului Mureş şi în vecinătatea

castelului Martinuzii. Clădirea este o biserică sală, formată dintr-o navă  dreptunghiulară,
continuată spre est cu un cor poligonal, iar în partea opusă, completată cu turn şi tribună.
Intrarea actuală se face pe latura sudică printr-un pridvor tăvănit, legat de navă printr-o arcadă
greoaie, frântă în partea superioară.  Iluminatul se realizează prin intermediul mai multor
ferestre din care două situate pe latura nordică,  patru pe latura estică în zona corului şi una pe
latura sudică, în stânga intrării. Cinci contraforţi susţin corul, iar alţi cinci, mai masivi,
laturile de nord, sud şi vest ale navei dintre aceştia doi contraforţi masivi, în trepte susţin spre
vest turnul, în care este decupată o fereastră îngustă la baza clopotniţei.  Corul prezintă câteva
particularităţi specifice şi elemente de plastică arhitecturală;
"Biserica sau plebania din Vinţu de Jos", este
amintită la anul 1264 în documente, ca danie
făcute de papa Urban al II-lea către magistrul
Joanche, arhidiaconul din Orăştie; în 1308, ne
este cunoscut şi "Gorscalcus, plebanus de
Wincz"47.

Biserica reformată a localităţii Vinţu de
Jos ni se relevă ca o construcţie uninavată,
continuată spre est de un corp poligonal, iar în
partea opusă, completată cu turn şi tribună. i

legătura acestuia cu nava este marcată prin
fisuri pronunţate fapt ce confirmă ridicarea separată a celor două componente;

extrernităţile vestice ale corului sânt executate din blocuri de piatră fasonate, tehnică
folosită în general la ancadramente, muluri şi contraforţi,

la muchiile ce închid laturile corului, în masa clădirii este folosită piatra brută şi
cărămida, legate cu mortar;

fereastra principală de pe latura de est are un ancadrament din piatră şlefuită, în arc frânt
în partea superioară şi profil concav, în timp ce restul ferestrelor au un ancadrament
simplu, în arc uşor frânt, cu muluri compuse din trilobi circulari.
Din punct de vedere planimetric iniţial biserica era compusă dintr-o basilică cu trei

48 Gh. Fleşer, I. Rustoiu, A. Dumitrean - Biserici româneşti de zid din judeţul Alba, vol. 1 Protopopiatul
Ortodox Sebeş, Alba Iulia, 2005, pp. 182-185.
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nave. Prezenţa tribunei vestice şi a turnului ridicat peste traveia vestică a navei centrale
sugerează unele asemănări cu biserica evanghelică din Sebeş.

Multiplele transformări suferite, lipsa unor elemente arhitecturale certe de datare şi a
informaţiilor istorice privind începuturile construcţiei, i-au determinat pe specialişti să
aprecieze că biserica a fost ridicată de comunitatea săsească aşezată aici în prima parte a sec.
al XIII-lea, cândva spre sfârşitul sec. al XIII-lea sau la începutul sec. al XIV-lea. "Biserica sau
plebania din Vinţu de Jos", este amintită documentar în anul, ca danie făcută de papa Urban al
II-lea către magistrul Joanche, arhidiaconul din Orăştie. Monumentul a suferit unele
modificări şi transformări în decursul sec. al XV-lea, datorate distrugerilor provocate de
incursiunile turceşti, şi în sec. al XVII-lea, sub influenţele reformei.

Biserica este înconjurată cu un zid de incintă relativ circular, distrus în mare parte sau
înglobat în alte clădiri, cu o grosime la bază de cca. 60 cm, fapt ce exclude prezenţa unei
curtine, fiind mai degrabă vorba de o simplă împrejmuire49.

Ansamblul format din lăcaşul de cult şi zidul de incintă este monument de patrimoniu
de interes naţional şi internaţional, inclus pe lista monumentelor istorice  2010; cod LMI AB-
II-a-A-00393

Ansamblul bisericii evanghelice din Vurpăr
Ansamblul cuprinde biserica propriu zisă, construită în prima parte a sec. XIV (1300-

1350) şi zidul de incintă cu care a fost fortificată în sec. XV-XVI. Lăcaşul de cult se compune
dintr-o navă centrală,  flancată spe est de o absidă poligonală şi un turn clopotniţă spre vest.
Nava centrală se remarcă printr-un interior sobru, cu puţine ornamente, şi acelea târzii, în
timp ce absida se remarcă prin prezenţa a 8 console, a nervurilor de boltă, elemente care
prezintă unele asemănări cu cele ale bisericii evanghelice din Sebeş.

Sub aspect planimetric nava are o
formă dreptunghiulară, tăvănită, iluminată pin
intermediul a 7 ferestre dispuse patru pe
peretele sudic şi trei pe cel nordic, amplasate
asimetric. Şi absida este iluminată prin
intermediul a patru ferestre, dispuse asimetric,
şi la mică înălţime faţă de sol. Trecerea de la
încăperea pătrată de la baza turnului în nava
principală se face prin intermediul unui amplu
arc gotic, iar de la nava principală la absidă
printr-un arc de triumf frânt sprijinit pe doi
pilaştri masivi.

Zidul de incintă, cu o grosime de 60-80 cm are o formă elipsoidală, cu raza de 16 şi 22
m, este astăzi în ruină, înălţimea păstrată variind între 50 şi 150 cm.

Atât ferestrele de la navă cât şi cele de la absidă se află la mică înălţime faţă de sol,
fapt ce sugerează ridicarea terenului din preajma lăcaşului de cult cu cca. 1,5 m, în urma
depunerii aluviunilor datorate inundaţiilor pe care le-a suferit în decursul existenţei sale.

Pe baza caracteristicilor constructive cele mai vechi specialiştii apreciază că lăcaşul
de cult a fost ridicat în jurul anului 1300, din gresie locală, cărămidă şi piatră de râu, folosind
ca liant mortarul50.

Ansamblul format din lăcaşul de cult şi zidul de incintă este monument de patrimoniu
de interes naţional şi internaţional, inclus pe lista monumentelor istorice  2010; cod LMI AB-

49 I. Şerban - Un monument de arhitectură medievală: biserica reformată din Vinţu de Jos, în Apulum XI,
1973, p. 301- 309
50 I. Şerban - Biserica reformată din Vurpăr, o contribuţie la cunoaşterea goticului transilvănean, în
Apulum VIII, 1971, p.55-65; I. Burnichioiu – Elemente de natură romanică, ecleziastică de pe teritoriul jud.
Alba, în BCŞS nr.1 din 1995, p. 137.



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

102

II-a-A-00397

Ansamblul Mănăstirea romano-catolice, biserica şi claustru
(cod LMI AB-II-a-B-00395)
În urma războaielor dintre austrieci şi turci de la sfârşitul sec. al XVII-lea o mai mulţi

bulgari de religie catolică, împreună cu preoţii lor, călugări franciscani, şi-au găsit refugiu în
nordul Dunării.

După 1700 împăratul Leopold îi  colonizează la Vinţu de Jos şi Vurpăr. În 1729*
franciscanii bulgari, pe cheltuiala comunităţii bulgare, au ridicat pe locul unei capele mai
vechi, o mănăstire greco-catolică, formată din biserica actuală şi claustrul:  punând astfel
bazele unei parohii  aflată sub controlul franciscanilor. Până astăzi matricola bisericii mai
păstrează numele a peste 50 de familii de bulgari. Comunitatea franciscană de aici, formată în
general dintr-un număr redus de călugări (3-5) împreună cu conducătorul mănăstirii.

Lăcaşul de cult este format dintr-o biserică sală, prevăzută cu cor lung, decroşat,
terminat printr-o absidă semicirculară spre răsărit şi un turn clopotniţă, având coiful piramidal
spre apus. Nava tăvănită, cu pereţii laterală articulaţi prin pilaştri şi pereţii laterală străpunşi
de către trei ferestre, la fel ca cei ai corului. Turnul clopotniţă, ridicat pe trei nivele, având o
structură masivă, este străpuns de intrări prevăzut cu ancadramente de tip baroc-târzie.
Ferestrele de la etaj ale turnului sunt încheiate în arc semicircular. Incinta corului, sprijinit la
exterior prin contraforturi, are bolţi semicirculare şi o semicalotă spre răsărit

Clădirea mănăstirii  este un edificiu cu etaj care împreună cu biserica formează un
plan în formă de „U”. Faţada principală orientată spre vest se remarcă prin prezenţa a patru
ferestre rectangulare, iar cea interioară prin existenţa la parter a unui şir de arcade
semicirculare sprijinite pe imposte profilate. La etaj arcadele oarbe alternează cu deschideri
în arc semicircular.

Curtea mănăstirii este ornamentată printr-o fântână mărginită de un parapet octogonal,
de pe care se ridică o arcadă bogat ornamentată în
segment de arc, având deasupra statuia Sf. Ecaterina de
Alexandra51.

Ruinele cetăţii medievale a Zebernicului (cod
LMI AB-I-s-B-00087)

Cetatea Zebernicului este amplasată pe un
pinten stâncos situat pe malul stâng al pârâului

* Datarea mănăstirii diferă. Conform Listei Monumentelor Istorice 2010, mănăstirea este datată în 1726;
în Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania ... coordonator A.A.Rusu, mănăstirea a fost ridicată între 1735-1736.
51 A. A. Rusu (coordonator), Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, ..., Cluj-Napoca, 2002, p. 281-283
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Vinţului, la cca. 4 km, de confluenţa cu Mureşul, deasupra satului Valea Vinţului.
Amplasamentul, deşi nu are un control direct asupra văii Mureşului are avantaje defensive
certe. Înălţimea pe care este situată are două laturi prăpăstioase  şi a treia greu accesibilă.

Nu existe date certe privind construirea
fortificaţiei, dar documentele de sec. XIV utilizează
toponimul „Burberg” (Dealu Cetăţii). Se apreciază că
fortificaţia a fost ridicată de către „oaspeţii” saşi din
cele două aşezări; Vinţ şi Vurpăr, pentru refugiu şi
apărare în faţa incursiunilor tătare şi mai târziu
turceşti.

Prima menţiune documentară apare în perioada
1529-1531, fiind legată de conflictele dintre adepţii
regelui maghiar Ioan Zapolya şi cei ai lui Ferdinand
de Habsburg, pentru stăpânirea Transilvaniei. Cetatea, alături de cele două sate şi alte aşezări
din zonă va fi deţinut în cadrul relaţiilor de vasalitate, pentru o perioadă de către Domul Ţării
Româneşti, Radu de la Afumaţi, ulterior intrând în posesia lui  Ioan Zapolya, apoi a lui Radu
Paisie şi ulterior a cardinalului Martinuzzi, care a ridicat aici un castel pe ruinele fostei
mănăstiri, prin anii 1549-1550.

Pentru refacerea economică a aşezării Principele Transilvaniei, Gabriel Bethlem aduce
în 1662 în Vinţu de Jos o comunitate anabaptistă de "fraţi moravi", care pe baza unor obligaţii
asumate primesc drept de utilizare a cetăţii în caz de pericol. Cetatea este intens folosită în
perioada 1658 – 1662 ca refugiu din faţa a două năvăliri turceşti şi a prădării celor două
aşezări de către oastea lui Racozi al II-lea.

Cetatea va fi părăsită la sfârşitul sec. al XVII-lea sau începutul sec. al XVIII-lea, când
este retrasă garda de halebardieri, şi probabil incendiată de către austrieci după ocuparea
Transilvaniei. În perioada răscoalei lui Horea se mai aflau în cetate doar câteva încăperi în
stare de utilizare.

Cetatea de la Vurpăr face parte din categoria cetăţilor relativ mari, adaptate terenului
pe care sunt amplasate, având 225 m lungime şi o lăţime de 20-56 m. Zidul curtinei, cu o
grosime de 1,80 m, ridicat din piatră de rău şi cărămidă înconjoară cetatea pe trei laturi, cea
de  a patra latură fiind situată deasupra unei prăpăstii. Pe partea de nord şi est zidul era dublat
cu un şanţ de 4 m lăţime şi un val de pământ Accesul se realiza prin intermediul unei porţi
situate pe latura nord-estică străjuită de un turn de poartă.

Cercetările arheologice efectuate în anii 1966-1967 au scos în evidenţă existenţa în
interiorul cetăţii a unui număr mare de camere de dimensiuni diferite, unele săpate în stâncă
şi a unei cisterne săpate in stâncă, cu 2,7 m
lăţime şi o adâncime de cca. 10 m. În evoluţia
fortificaţii au fost identificate două faze de
construcţie/utilizare, primul între a doua parte
a sec. XIII şi 1465, când fortificaţia este
incendiată şi a doua intre începutul sec. al
XVI-lea şi începutul sec. al XVIII-lea când
cetatea îşi încheie existenţa52

Castelul Martinuzi53 (cod LMI AB-
II-m-B-00394)

52 Rezumat după Gh. Anghel, Vurpăr, în Forificaţii medievale de piatră din sec. XIII-XVI, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1986, p. 192-196.
53 A.A. Rusu, coordonator  Raport de săpătură la Mănăstirea Dominicană şi Castelul Martinuzzi din
Vinţu de Jos, campaniile 1994-1997 şi 2001, în CCA. Sursă: http://www.cimec.ro ; Aldor Balazs, Castelul
Martinuzzi de la Vinţu de Jos, în numarul1, seria II, al revistei Colectionarul Roman. Sursa:
http://www.colectionarul-roman.ro

http://www.cimec.ro/
http://www.colectionarul-roman.ro/
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Începuturile castelului Martinuzzi sunt legate de existenţa pe acel loc în decursul sec.
XIV – XVI a unei mănăstiri dominicane.
Distrugerile suferite în urma incursiunilor turceşti din  1438 şi 1442 îi provoacă daune care
nu vor mai putea fi înlăturate ulterior.
În contextul reformei, după 1524, mănăstirea
este ocupată de către nobilul Nikolaus Kozar,
care începe transformarea sa în reşedinţă.
După ce trece prin mai multe mâini, între
1540 şi 1545 printre care şi a domnului
muntean Radu Paisie, acesta ajunge în
stăpânirea episcopului de Oradea Gheorghe
Martinuzzi (Fráter György), ulterior
arhiepiscop de Esztergom (Strigoniu),
guvernator al Transilvaniei şi viitor cardinal,
care va transforma fosta mănăstire într-un castel fortificat.

Nu se cunoaşte data exactă când au început lucrările, dar este admisă în general opinia
că a fost ridicat între anii 1540 şi 17 dec.1551, ziua asasinării lui de către oamenii generalilor
Castaldo si Pallavicini.

Ca plan, castelul este de formă rectangulară, fiind împrejmuit de o centură de apărare
compusă dintr-un val şi şanţ, cu urme vizibile până astăzi. Clădirea se
compune dintr-un corp principal şi două aripi – toate trei în etaj, cu ziduri netede,
neornamentate şi ferestre înalte şi înguste, încadrate în chenare de piatră şlefuită.

Iniţial intrarea în castel se făcea pe la est, pentru ca după construirea în 1733 a
portalului nordic de către Sorger Gergely canonic al capitlului de la Alba Iulia în stil baroc,
aceasta să devină intrarea principală.  La începutul sec. al XVII castelul intră în proprietatea
principelul Gabriel Bethelm, care continuă lucrările de transformare a castelului într-unul
dintre cele mai valoroase castele renascentiste din Transilvania. Castelul suferă importante
distrugeri în timpul expediţiei turceşti din 1660. Din 1715 castelul intră în posesia Episcopiei
Ardealului de la Alba Iulia, fiind folosit în special ca reşedinţă de vară de către unii episcopi.
În această perioadă castelul este refăcut în bună măsură, dat în 1792 ajunge din nou pradă
unui devastator incendiu, care a mistuit acoperişurile aripilor de vest şi sud, transformându-le
într-o ruină nelocuibilă. De aici în anii 1930 localnicii au demolat majoritatea clădirilor şi
bastionul de sud-vest, pentru a refolosi materialele de construcţie.

Deşi nu a mai fost reconstruit niciodată în întregime, aripa de nord, cu frumoasa ei
faţadă, s-a conservat bine până în perioada comunistă, când sub efectele conjugate ale
nepăsării autorităţilor s-a distrus acoperişul şi o parte din clădire.

Conacul Kendeffy-Horvath (AB-II-m-B-00398)
Adresa: Sat Vurpar, Comuna Vintu de Jos (122)
Construit în sec. al XVIII-lea, în

centrul satului  Vurpăr, conacul, a fost iniţial
reşedinţa administratorului moşiei capitlului
bisericii catolice din Alba Iulia. Ulterior intră
în proprietatea baronului Petrocevschi Inczédi
Horváth (Horváth-Inczédi, baron de Suplac şi
Oradea?)
Conacul dispune de 11 camere (camere de
locuit, bucătării, cămară etc), două holuri.

Cea mai mare parte a subsolului este
ocupat dintr-un beci de piatră, cu 5 încăperi, având bolţile din cărămidă. Clădirea a fost
retrocedată bisercii romano-catolice din Alba Iulia, fiind supravegheată de un administrator
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local. Necesită măsuri urgente de restaurare şi reparaţii.
Conacul dispune de o curte încăpătoare, flancată de grajduri şi dependinţele unde erau

instalaţiile de vinificaţie.

Conacul Wetter (Rheday sau Ráday), construit în 189054, este situat pe str. M.
Eminescu, nr. 58 din Vinţu de Jos. A fost  a fost proprietate a grofului Rheday, fiind amplasat
la limita sudică a unui parc elitist, cu o
suprafaţă de cca. 1,7 ha, astăzi păstrat în mică
măsură. Clădirea cu două nivele şi cu o
amprentă la sol de  peste 500 mp, are 13
camere, holuri şi un turn pătrat pe faţada
principală.  După decesul lui Rheday conacul
a ajuns în posesia unui alt grof Horvath, iar
mai apoi în cea a unui nepot al grofului
Rheday - Wetter, stabilit în Austria şi care a
fost ultimul proprietar. Castelul a
devenit după 1918 sediu de plasă până în
1945, după care a fost utilizat ca sediu al primei şcoli gimnaziale, de 7 ani înfiinţată la Vinţu
de Jos.
Astăzi conacul, parcul şi alte două clădiri aferente situate în perimetrul parcului au intrat în
proprietatea SC Tobimar SRL, urmând să-i fie schimbată destinaţia. Chiar dacă clădirea a fost
înstrăinată, administraţia locală are obigaţia morală de a urmării conservarea caracteristicilor
arhitecturale şi valoarea patrimonială a conacului, încurajând noul proprietar să refacă din
nou parcul castelului.

Reşedinţa familiei Teleky, Vinţu de Jos
În 1785-1786 Nicolae Csiszár,

stabilit în Vinţu de Jos, şi-a construit o
reşedinţă vizavi de fosta biserică-greco-
catolică, moştenită ulterior de familia
Teleky. Conacul, de dimensiuni modeste,
cu un singur nivel şi beci ce acoperă cca.
2/3 din construcţie, a fost vândul în 1981
de ultimul membru al familiei Teleky
ajungând în posesia familiai Petru Avrămuţ.
Conacul este compus dintr-un salon
principal, flancat spre nord de trei
dormitoare, spre sud şi vest de alte două
camere şi două magazii. Latura de est este
protejată printr-o galerie deschisă, având partea inferiorară zidită pe cca. 1,2 m, care se
deschide în faţa intrării printr-un balconaş exterior, înălţat cu două trepte faţă de nivelul
galeriei, utiluzat ca loc pentru servirea ceaiului. Acesta este astăzi închis complet cu zid şi
geam. Atât galeria cât şi balconul sunt prevăzute cu 12 coloane piramidale din piatră,  de
formă hexagonală. Acoperişul este în patru ape cu pante line, cu o prelungire peste balcon.

Conacul Binder, Vurpăr
Farmacistul sebeşan Carl Franz Binder, după întoarcerea din Africa (1865), s-a retras

la ţară, cumpărându-şi o moşie în satul Vurpăr. Aici celebrul colecţionar şi-a construit o
locuinţă, unde   a trăit până la moarte (1875), fiind îngopat într-o criptă familială pe dealul din
spatele casei. Conacul mai păstrează unele elemente arhitecturale de factură art-nuvo.

54 Cornescu, op. cit. p. 131.



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

106

Gara din Vinţu de Jos
Gara a fost construită odată cu linia

ferată Arad, Deva, Vinţu de Jos, Alba Iulia, în
1867-1868, într-un stil arhitectural de factură
renascentistă, specifică arhitecturii utilitare
austriece de la sfârţitul sec. XIX. Gara este
formată dintr-un corp principal cu două
nivele un fronton central dublu şi patru
pavilioane de colţ. Clădirea este prevăzută în
partea dinspre linii cu peron acoperit pe toată
lungimea. A fost propusă pentru includere în LMI în mai 1999, dar nu figurează în listă.

2.10.5 Indicarea zonelor de recreere, odihnă, agrement, tratament
Vinţu de Jos a avut o bună perioadă din istoria sa rolul de târg, de mic orăşel de

provincie, în care localnicii şi-au creat un mod de viaţă şi un habitat plăcut, încărcat cu
vegetaţie si spaţii de promenadă şi agrement. În sec. XIX acest târg dispunea de 6 parcuri,
unele dintre ele parcuri publice altele parcuri private, amenajate de către nobilii locali în jurul
reşedinţelor, a căror urme se regăsesc şi astăzi. Dintre acestea cel mai semnificative sunt:

· Parcul comunal, menţionat în documentele cadastrale încă din 1850, este situat la
intersecţia dintre DJ 107 C şi str. Mureşului. Acesta a fost reamenajat de către fostul
primar Teleky (Teleki) József, care a construit pe una din laturile parcului o grădiniţă,
ce va deveni ulterior sală de nunţi. Clădirea a fost demolată după anul 2000 pe locul ei
fiind ridicată o şcoală. Tot aici în 1932 a fost amplasat Monumentul Eroilor. Iniţial
parcul avea o suprafaţă de 7400 mp, conform CF.70349, din care a fost  utilizată o
suprafaţă de 1000 mp pentru înfiinţarea unui centru After-School

· Parcul Teleky (Strada Bisericii nr. 744), amenajat de către fostul primar Teleky
(Teleki) József, în jurul reşedinţei locale a familiei Teleky, ridicată în 1875-1876 şi
defrişat în anii 1980-1985 de noul proprietar, Petru Avrămuţ;

· Parcul Rhedy, situat în curtea castelului cu acelaşi nume;
· Parcul familiei Szabó Annamaria,
· Parcul Szöts Imre, ameanjat în jurul reşedinţei particulare, actuala Casă Kovaci,  de

către cel a cărui nume îl poartă, fost primar al localităţii timp de peste 30 de ani în cea
de a doua parte a sec. al XIX-lea.

· Parcul Horvath, amenajat de către baronul Horvath, în jurul castelului nu mai există
astăzi. El se întindea paralel cu strada gării, de la casa Limbean, până la primul pod
peste pârâul Glodului.

· Parcul Martinuzzi, existent  cândva în jurul castelului, astăzi decimat de indolenţa
autorităţilor comuniste şi unor localnici, mai conservă totuşi câteva exemplare din
vechea sa bogăţie, alături de vegetaţie arboricolă şi tufişuri crescute haotic. Parcul
necesită măsuri de conservare, reamenajare şi refacere.

Astăzi Vinţu de Jos oferă localnicilor şi turiştilor şi alte posibilităţi de recreere.
Comuna dispune de importante zone cu potenţial de agrement şi turistice, atât naturale, cât şi
amenajate sau în curs de amenajare pe malul râului Mureş, de care se pot bucura în egală
măsură localnicii şi turiştii, în condiţiile dezvoltării infrastructurii turistice aferente.

Prezenţa unei lunci cu o lăţime variabilă, acoperită de vegetaţie naturală specifică pe
malul râului, îi conferă statutul apropiat de cel al unui parc, în care vizitatorul poate regăsi o
oază de pace şi linişte.

Malurile Mureşului este un paradis pentru pescari, dar şi pentru cei care doresc să-şi
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petreacă câteva ore în natură sau la un picnic. De asemenea, este un loc vizitat de către
vânătorii împătimiţi de vânatul păsărilor de baltă sau a iepurilor.

Dar o valorificare superioară al acestui potenţial presupune şi amenajări minimale şi o
mai drastică supraveghere, pentru a evita compromiterea relaţiei cu mediul, prin poluarea cu
resturi menajere, depozitarea resturilor de materiale de construcţii etc.

În prezent se prefigurează amenajarea unor zone private de petrecere a timpului liber,
sub forma unor pescării, spaţii turistice prevăzute cu piscine, bazine de înot şi plaje artificiale
etc., pe locul fostelor exploatări de pietrişuri şi nisipuri din lunca Mureşului.

Potenţialul turistic al zonei încă insuficient valorificat, poate constitui o modalitate de
atragere a unor importante fonduri financiare în economia localităţii.

2.10.6 Obiective industriale şi zone periculoase
Zonele periculoase au fost prezentate la subcapitolul 2.2.7. Riscuri naturale şi

capitolul 2.8 “Zone cu riscuri naturale”.
Alături de zonele naturale periculoase menţionate mai amintim existenţa unor surse

antropice, cu impact asupra comunităţilor umane. În această categorie amintim:
17. Spargerea accidentală a unei conducte magistrale de gaze naturale care traversează

teritoriul administrativ, cu impact asupra aerului sau în caz de explozie şi asupra unor
bunuri materiale şi vieţi umane;

18. Transportul unor produse periculoase (toxice, explozive, nucleare etc.) pe căile ferate
sau rutiere care străbat teritoriul administrativ, în caz de accidente pot avea un impact
asupra comunităţilor umane;

19. Între obiectivele industriale poluante, cu impact asupra apei amintim SC
Mercado SRL, specializată pe producţia de carne si produse din carne. De aici pot
ajunge în emisarii din zonă (râul Mureş) poluanţi precum: suspensii, materiale
organice, amoniu, fosfor etc.

20. Poluarea accidentală a aerului, datorată activităţii unor agenţi economici aflaţi în
apropiere, dar în afara teritoriului administrativ, precum SC Kronospan Sebes SA,
posibil poluator cu formaldehidă.

21. Poluarea râului Mureş de către poluatori situaţi în amonte de teritoriul administrativ
poate afecta grav ihtiofauna, păsări de apă şi vegetaţia acvatică.

2.10.7 Reţeaua principală de căi de comunicaţie
Vezi cap. 2.6 CIRCULATIA, subcap. 2.6.2. Desfăşurarea circulaţiei

2.10.8 Depozite de deşeuri menajere şi industriale
Pe teritoriul comunei Vinţu de Jos nu sunt amenajate depozite de deşeuri menajere,

sau alte tipuri de deşeuri. Până la închiderea depozitului orăşenesc de la Sebeş, în 2009,
gunoiul menajer de pe raza localităţilor Vinţu de Jos, Vurpăr, Mereteu Câmpu Gobli, era
ridicat de către o firmă de specialitate şi depozitat aici.
In prezent, pe raza teritorial-administrativă a comunei Vinţu de Jos, colectarea deşeurilor de
la persoane fizice, agenţi economici şi instituţii publice se realizează bilunar, fără preselecţie,
de către SC SALPREST SA  Alba Iulia şi se transportă la o haldă aflată in afara localităţii
Vinţu de Jos. Compoziţia deşeurilor preluate de prestatorul de servicii este format în procent
de peste 60 % din deşeuri biodegradabile, 20% din deşeuri plastice şi textile, 17 % din carton
i hârtie şi 1 % sticlă.

Potrivit Panului judeţean de gestionare a deşeurilor pentru anii 2006-2013, este
prevăzut darea în folosinţă până în 2013, în zona Alba Iulia, a unui depozit zonal în cadrul
sistemelor integrate de gestionarea deşeurilor pentru judeţul Alba, la care să fie arondată şi
comuna Vinţu de Jos.
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DISFUNCŢIONALITĂŢI – PRIORITĂŢI  (mediu)
In acest moment mediul este puternic marcat de modul de depozitare şi de resturile

menajere aruncate in albiile văilor, in grădini, pe marginile drumurilor etc. Se propun
următoarele măsuri :

18. rezolvarea problemei colectării transportului şi depunerii deşeurilor în satele de
munte, situate mai departe de principalele drumuri de acces (Inuri, Crişeni, Haţegani,
Laz etc.).

19. dotarea tuturor gospodăriilor cu pubele pentru resturi menajere nedegradabile;
20. promovarea unor măsuri de introducere în circuitul trofic al deşeurilor biodegradabile

din cadrul gospodăriilor;
21. măsuri pentru stoparea tendinţelor manifestate de unii localnici sau turişti de a arunca

deşeuri menajere în păduri, desişuri şi/sau albiile cursurilor de apă care traversează
teritoriul comunei

22. stoparea depozitării neautorizate a resturilor de materiale de construcţii rezultate în
urma unor lucrări de reabilitare, construire imobile în spaţii improprii (terenuri
agricole, margine de drum etc.);

23. lipsa unor puncte de colectare a PET-urilor, carton/hârtie şi fier vechi;
24. existenţa unor gospodării mai ales în satele de munte care nu dispun de pubele pentru

colectarea deşeurilor.
25. amenajarea unor platforme dotate cu containere pentru colectarea diferenţiată a

resturilor menajere în punctele cele mai importante ale localităţilor;
26. igienizarea suprafeţelor de pe teritoriul comunei, a malurilor Mureşului şi a

principalilor săi afluenţi, afectate de către depunerea de resturi menajere;
27. montarea de coşurilor pentru gunoi pe principalele străzi şi în zona centrală a satelor;
28. montarea unor coşuri de gunoi în zonele destinate pentru popas şi belvedere, precum

şi în parcările de pe drumurile judeţene care traversează comuna.

2.10.9 Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe
(construite, terenuri agricole, silvice, permanent sub ape, etc.)

Teritoriul administrativ al comunei, cu cele două elemente de bază, intravilanul şi
extravilanul localităţilor este într-un proces continuu de transformare. În prezent se constată
două tendinţe divergente. Pe de o parte, are loc o continuă restrângere a intravilanului în
satele de munte, datorită tendinţelor de emigrare, de mutare a unor localnici din aceste sate în
centru de comună sau satele de câmpie, concomitent cu accentuarea procesului de
îmbătrânire a populaţiei. Pe de altă parte, în Vinţu de Jos şi satele aflate la DJ 107 A şi pe
cursul inferior al Văii Vinţului are loc o creştere continuă a intravilanului datorită extinderii
spaţiilor rezidenţiale şi a celor cu caracter industrial şi de servicii (vezi planşele din PUG –
propuneri). Trebuie subliniat că aceste extinderi se fac în detrimentul unor terenuri destinată
culturilor agricole.

Alte disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe se referă la:
10. Gestionarea defectuoasă a suprafeţelor de păşunat şi fâneaţă din satele aflate în zona

înaltă, prin lipsa măsurilor privind curăţarea şi supravegherea utilizării acestora.
11. Creşterea presiunii de extindere a zonei de habitat asupra suprafeţelor agricole şi a

zonelor umede şi a potenţialului biologic al acestora, din preajma Mureşului şi a Văii
Pianu.

12. Importante suprafeţe agricole (terenuri arabile şi păşuni) din Lunca Mureşului sunt
sacrificate pentru deschiderea unor balastiere şi exploatarea agregatelor specifice
(nisipuri, pietrişuri etc.);

13. Presiunile exercitate asupra fondului silvic exercitată atât de către ROMSILVA, cât şi
de către persoanele fizice şi juridice posesoare de păduri din zonă.
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14. Împăduririle realizate şi regenerările naturale nu acoperă suprafeţele defrişate.
2.10.10 Identificarea surselor de poluare, din care a celor cu pericol major pentru

populaţie
Diagnoza problemelor de ecosistem evidenţiate  în cadrul Strategiei de dezvoltare a

comunei Vinţu de Jos a reliefat lipsa unei infrastructuri corespunzătoare pentru starea
mediului şi lipsa educaţiei civice în acest domeniu.

Problemele critice de mediu identificate la nivelul UAT sunt structurată în cadrul a trei
direcţii de bază:

- poluarea atmosferei prin: spargerea accidentală a conductelor de distribuţie a gazelor
naturale, noxele generate de creşterea traficului auto şi prin arderea combustibililor
fosili şi lemn;

- poluarea apelor de suprafaţă şi subterane datorate lipsei unui sistem centralizat de
canalizare la nivelul tuturor localităţilor şi a utilizării în exces a îngrăşămintelor
chimice;

- deteriorarea solului, prin creşterea suprafeţelor erodate, creşterea incidenţei
alunecărilor de teren şi degradarea peisajului, datorită defrişărilor.

- gunoiul menajer şi alte resturi, depozitate necontrolat în albiile sau pe malul cursurilor
de apă din zonă.

- depozitarea şi deversarea dejecţiilor umane şi/sau animaliere din cadrul gospodăriilor
în albiile cursurilor de apă, cu impact major asupra calităţilor acestora.

2.10.11 Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apă, vegetaţie, cu marcarea zonelor
poluate, a terenurilor degradate, etc.

Degradări produse de activitatea economică.
Formele de poluare provin atât din activitatea economică cât şi din cauza lipsei unor

echipări edilitare, ele afectând în unele cazuri atât sănătatea locuitorilor, cât şi cadrul general
(aerul, apa, peisajul, solul, etc.) de locuire şi de desfăşurare a activităţilor turistice (pescuit,
odihnă şi recreere, etc.). Impactul activităţilor economice asupra mediului sunt datorate
numărului mare al exploatărilor de pietrişuri şi nisipuri din Lunca Mureşului, utilizate în
construcţii. Până la încheierea lucrărilor şi reamenajarea/ecologizarea acestor excavaţii, zona
se remarcă prin aspectul degradat pe care îl are.

Poluarea solului
La nivelul localităţii nu sunt surse majore de poluare industrială. Probleme de poluare

se manifestă în zonele locuite, în principal la nivelul aşezărilor care nu dispun de reţea de
canalizare, prin deversări de dejecţii şi tendinţe de depozitare a deşeurilor menajere. Totodată,
factorii de mediu urmează a fi impactaţi preponderent în perioada de punere în operă a
investiţiilor propuse (etapa de construcţie). Pentru minimizarea impactului de mediu în
perioada de desfăşurare a unor lucrări/investiţii, acestea vor fi însoţite de măsuri specifice de
diminuare, precum şi de un plan de acţiune de reconstrucţie ecologică, ce va cuprinde
acţiunile de reabilitare a spaţiilor verzi afectate,  aflate în administrarea beneficiarului sau în
spaţiul public.

Poluarea aerului
Nu există surse importante de poluare a aerului în zonă. Principala sursă de poluare a

aerului, cu impact în zonă, se datorează poluării atmosferei cu gaze de eşapament (circulaţiei
auto şi funcţionarea utilajelor în zonele în care se realizează investiţii). Prezenţa unei
potenţiale surse de poluare în apropiere, respectiv Kronospan, de lângă Sebeş, poate afecta în
caz de accident şi o parte din teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos. De asemenea,
prezenţa staţiei şi a conductelor de distribuţie pentru gazul metan induce riscul unor poluări
accidentale datorate unor defecţiuni tehnice sau deteriorării echipamentelor. O situaţie
asemănătoare poate avea loc la SC ELIT SA, punctul de lucru din Vinţu de Jos, unde au loc
activităţi de eliminare a deşeurilor animaliere prin incinerare.
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Poluarea apelor
De regulă, poluarea apei provine de la deversări necontrolate a apelor menajere (lipsa

de staţii de epurare mecano – biologice). Odată cu realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei
de epurare pentru Vinţu de Jos aceste riscuri s-au redus simţitor. Un posibil risc de poluare
pentru ape o reprezintă unităţile SC Conti Impex SRL, profilata pe argasirea si prelucrarea
pieilor şi centrul de prelucrare a cărnii deţinut de către compania Elit, unde se folosesc o serie
de produse chimice pe bază de nitraţi şi metale grele care pot ajunge insuficient epurate în
cursurile de apă locale.

În general agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în zonă dispun de staţii
proprii de epurare sau sunt conectaţi la reţeaua locală de canalizare/epurare şi dispun de
platforme pentru depozitarea deşeurilor.

Vegetaţia
În zonă se constată agravarea procesului de uscare a coniferelor, în special pinul

(Pinus silvestris) care este afectat pe suprafeţe importante, atât în cadrul sitului ROSPA0139
– Piemontul Munţilor Metaliferi – Vinţ, cât şi în afara acestuia. Deşi asupra cauzelor acestui
fenomen nu există un punct de vedere comun al specialiştilor, cel puţin pentru zona de interes
se constată situarea arealelor afectate pe suprafeţe cu expunere sudică şi sud-vestică, puternic
însorite.

Degradări ale peisajului
Principalii factori de degradare ai peisajului se regăsesc în:

- ansamblul factorilor poluanţi menţionaţi, care au acţiuni distructive asupra vegetaţiei,
faunei, reţelei hidrografice, etc.;

- exploatările excesive de nisipuri şi pietrişuri din Lunca Mureşului;
- incendierea unor suprafeţe de pădure, tăierile masive şi construirea unor noi  drumuri

de exploatare forestieră;
- depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din demolări şi a celor menajere;
- realizarea de construcţii neaspectuoase, cu o arhitectură neadaptată locului în care

sunt amplasate;
- lipsa amenajărilor cu caracter edilitar din unele sate;
- faţade neîngrijite ale clădirilor, vitrine inestetice, etc.

O formă specifică de degradare a peisajului se întâlneşte în construcţii. Nerespectarea
stilului constructiv, nepreluarea unor elemente specifice zonei ca: materiale de construcţie
utilizate, forme arhitecturale tradiţionale; supraaglomerarea unor perimetre cu construcţii etc.,
constituie la rândul lor elemente degradante în peisajul urbanistic al comunei.

2.10.12. Priorităţi în intervenţie.
- Extinderea sistemului centralizat de canalizare şi epurare a apelor menajere la toate

gospodăriile de pe Valea Vinţului şi de pe malul drept al Mureşului;
- Dotarea gospodăriilor populaţiei cu containere pentru deşeuri menajere, inclusiv a

celor situate în zonele înalte şi stabilirea modalităţilor de colectare a deşeurilor din
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aceste zone;
- Rezolvarea problemei sortării şi valorificării deşeurilor menajere,
- Realizarea de puncte / platforme colectoare cu preselecţie a deşeurilor, într-o primă

fază în toate localităţile comunei, situate pe Culoarul Mureşului.
- Limitarea exploatării nisipurilor şi pietrişurilor din Lunca Mureşului, ecologizarea şi

reamenajarea exploatărilor deja existente,
- Igienizarea zonelor afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere,
- Lucrări de împădurire pe suprafeţele afectate degradate de teren, în urma proceselor

de denudare (ravenare, solifluxiuni).
- Urmărirea modului de aplicare a legislaţiei de patrimoniu, în cazul excavaţiilor pe

teritoriul locaităţii Vinţu de Jos şi în împrejurimi, ţinând cont de evoluţia aşezării în
decursul istoriei sale şi de prezenţa altor situri.
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2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI LA NIVELUL TERITORIULUI

La nivelul teritoriului administrativ al comunei Vinţu de Jos nu există întocmite
analize şi studii de fundamentare privind disfuncţionalităţile ce se manifestă la nivelul
localităţilor componente. Acest capitol a fost întocmit pe baza cercetărilor şi observaţiilor
făcute la faţa locului, pe baza Strategiei de dezvoltare a comunei pentru 2008-2013, a
discuţiei cu autorităţile locale şi cu localnicii.

2.11.1. Dezechilibre în dezvoltarea economică
· concentrarea investiţiilor importante mai ales la nivelul localităţii Vinţu de Jos, pe

malul stâng al Mureşului şi lipsa investiţiilor sau investiţii reduse de capital în
economia localităţilor situate pe malul drept al Mureşului, în special a celor din zona
înaltă;

· dezvoltarea economică a zonelor situate în apropierea reţelei majore de transport (DN
7, DJ 107 C şi 107 A) va accentua procesul de depopulare a satelor mai îndepărtate;

· starea generală a drumurilor comunale şi de acces din zona înaltă a dealurilor
Vinţului, nu favorizează dezvoltarea economică şi turistică a satelor situate aici.

- Insuficienţa locurilor de muncă resimţită în special la nivelul populaţiei din localităţile
situate în dreapta Mureşului;

- Ponderea mare a populaţiei dependentă de activităţi agricole;
- Slaba posibilitate de valorificare a resurselor locale;
- Instabilitatea legislativă;
· politicile economice promovate la nivel central.

2.11.2.  Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forţei de muncă
existente, structura necorespunzătoare a locurilor de muncă faţă de resursele şi nevoile
localităţilor (Vezi capitolul 2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale,)

Cu toate că unitatea administrativ teritorială Vinţu de Jos este situată în apropierea a
două importante centre urbane; municipiile Alba Iulia şi Sebeş, situaţia economică generală
afectată de recesiunea prelungită a dus la diminuarea drastică a locurilor de muncă şi a
posibilităţilor de angajare. Acest fapt a dus la agravarea unor probleme sociale, precum
extinderea sărăciei, emigrarea forţei de muncă aptă de procreare, îmbătrânirea populaţiei şi
depopularea unor aşezări.

Câteva din probleme sociale datorate perturbărilor în ocuparea forţei de muncă sunt:
· lipsa locurilor de muncă se reflectă în lipsa resurselor familiare şi implicit la creşterea

sărăciei şi a necesarului de ajutoare sociale;
· numărul mare de şomeri indemnizaţi, de 123 în 2010;
· nivelul scăzut de educaţie şi lipsa unei pregătiri profesionale adecvată cerinţelor din

economia actuală (domeniul serviciilor);
· îmbătrânirea accentuată a populaţiei din unele localităţi ale comunei, precum Inuri,

Laz, Gura Cuţului, Crişeni, Stauini, Poieniţa etc.;
· accentuarea procesului de depopulare a unor sate, proces favorizat de lipsa locurilor

de muncă, îmbătrânirea populaţiei, şi de restrângerea resurselor;
· restrângerea accesului la servicii sociale a unor categorii de populaţie datorită sărăciei,

a lipsei acute de resurse financiare;
· numărul tot mai mare de familii care nu mai pot asigura copiilor de vârstă şcolară

accesul la învăţământ, din lipsa banilor pentru rechizite cărţi, îmbrăcăminte şi hrană.
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Disfuncţionalităţi în cadrul activităţilor economice

Infrastructura rutieră minoră (drumuri comunale, de acces, vicinale) deficitară, drumurile
comunale şi cele neclasificate necesită lucrări de reabilitare şi modernizare;

Terenuri agricole din zona montană părăsite sau insuficient lucrate.
Polarizarea dezvoltării economice în special la nivelul localităţii Vinţu de Jos şi în

împrejurimile acestuia. Lipsa unor investiţii de avergură la nivelul satelor de pe malul
drept al Mureşului;

Lipsa posibilităţilor de valorificare eficientă a unor produse agricole obţinute în
gospodărie (lapte şi produse lactate, lâna, ouă, cartofi etc.), limitată şi mai mult de
lipsa unei pieţe locale.

Lipsa posibilităţilor de valorificare superioară a fructelor obţinute în livezile din zonă;
Scăderea drastică a numărului de animale la nivelul gospodăriilor populaţiei din zonele de

munte, datorită vârstei locuitorilor şi a posibilităţilor limitate de valorificare a
produselor acestora.

Condiţii nefavorabile ale cadrului necesar a fi remediate prin lucrări
hidrotehnice, hidroameliorative şi antierozionale

· Structura litologică specifică şi pantele versanţilor, pe versanţii sudici ai Munceilor
Vinţului în condiţiile unor precipitaţii excesive favorizează o puternică spălare a
stratului vegetal, alunecări de teren şi antrenarea unor importante cantităţi de material
clastic în albiile minore, favorizând inundaţiile.

· Tendinţa unor persoane de a depozita resturi menajere, materiale de construcţie şi alte
deşeuri pe malul apelor, lângă drumuri sau prin păduri.

· Limitarea proceselor de degradare a  malurilor în cazul râurilor Mureş şi Pian, în
perioadele cu o pluviaritate excesivă, prin îndiguiri, fixarea malurilor cu vegetaţie
forestieră specifică, şi curăţarea albiilor.

· Existenţa unor zone despădurite, cu o înclinare de peste 300 şi vegetaţie ierboasă
insuficient consolidată, la contactul dintre versaţi şi terasele Mureşului, favorizează
procesele de spălare a solului;

· Suprafeţele defrişate de pe unele areale cu versanţi abrupţi, favorizează procesele de
denudare a solului, fapt ce impune măsuri de reîmpădurire.

Aceste condiţii impun o serie de măsuri, precum:
22. lucrări de curăţare a zonelor afectate de depuneri necontrolate de deşeuri  şi a albiilor

minore ale Văii Pianu şi a Văii Vinţului;
23. realizarea tuturor lucrărilor de îndiguire necesare pe râul Mureş şi pe văile Pianu şi

Vinţului în aval de Vurpăr;
24. lucrări de îndiguire/barare pe unii  torenţi de versant, cu scopul ruperii pantelor de

scurgere, a limitării vitezei de curgere şi a cantităţilor de materiale detritice
transportate,

25. realizarea unor ziduri de sprijin şi protecţie pe DJ 705  şi pe drumurile comunale, în
zonele a căror litologie favorizează alunecările de teren şi căderile de pietre.

26. Importante acţiuni de împădurire în zone afectate de torenţi şi  solifluxiuni.
Vezi capitolele 2.8 “Zone cu riscuri naturale” şi 3.8 “MĂSURI ÎN ZONELE CU

RISCURI NATURALE”.

2.11.5. Necesitatea protejării unor zone cu potenţial natural valoros, situri sau
rezervaţii de arhitectură şi arheologie

Teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos nu dispune de rezervaţii naturale,
stabilite conform legii.
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Cu toate acestea comuna nu duce lipsă de areale naturale valoroase precum:
29. Zonele umede de pe malul Mureşului;
30. Parcul central şi atât cât se mai păstrează din fostele parcuri nobiliare
de sec. XVIII- XIX, din Vinţu de Jos;
31. peisajele naturale de pe cursul superior al Văii Vinţului şi zona Hideşca.

În ce priveşte patrimoniul natural şi peisajul este necesară limitarea/stoparea
procesului de deteriorare a mediului natural prin:

15. Păstrarea caracterului iniţial a zonelor silvice cu funcţii de protecţie;
16. Gospodărirea zonelor forestiere în raport cu obiectivele ecologice;
17. Împădurirea zonelor cu deficit de vegetaţie forestieră;

Cu privire la patrimoniul construit, se impune reabilitarea, protecţia şi conservarea
acestuia, precum şi integrarea în circuitele turistice zonale,
regionale, europene, indiferent că este vorba de obiective istorice şi culturale recunoscute sau
numai de peisajul rural în sine, caracterizat printr-un anumit tip de gospodărie, arhitectură şi
tipologie de construcţie.

Din categoria siturilor şi a obiectivelor antropice, cu valoare arheologică, istorică şi
culturală, de pe teritoriul administrativ al comunei cuprinse în Lista Monumentelor Istorice,
2004 conform  ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii şi cultelor (M. Of. 646 şi 646
bis/17 iulie 2004)., reactualizată în 2010, avem:

- Situri arheologice şi istorice cu valoare de patrimoniu;
- Biserica "Adormirea Maicii Domnului” - Vinţu de Jos;
- Ansamblul bisericii evanghelice - Vinţu de Jos;
- Ansamblul bisericii evanghelice - Vurpăr;
- Ruinele cetăţii medievale a Zebernicului - Vurpăr (Valea Vinţului);
- Ansamblul Mănăstirea romano-catolice - Vinţu de Jos;
- Ruinele Castelului Martinuzzi - Vinţu de Jos;
- Conacul Kendeffy-Horvath - Vurpăr.

- Situri arheologice şi de interes istoric, printre care:
- Situl arheologic dacic de la Piatra cu Stânjeni - Inuri;
- Situl arheologic multistrat de la Staţia de Salvare - Vinţu de Jos;
- Situl arheologic multistrat de la Lunca Fermei - Vinţu de Jos;
- Situl arheologic de deasupra satului – Sibişeni - Vinţu de Jos

Ø Biserici şi alte obiective istorice şi identitare neincluse în LMI -2010
- Biserica ortodoxă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Sibişeni
ctitorită în 1802-1875 având pictura interioară actuală a fost executată în
1829 de către Cornea Ioan din Vinţu de Jos55;
- Biserica ortodoxă "Sfântul Nicolae" din satul  Vurpăr ridicată la o dată
încă controversată de specialişti (1700, 1750, 1823), a suferit mai multe
modificări şi reparaţii după 190056;
- Biserica ortodoxă cu hramul Pogorârea Sfântului Duh din Vinţu de Jos
1898-1899, cu cele 18 picturi datorate lui Sava Henţia.
- Biserica ortodoxă "Cuvioasa Paraschiva" din satul  Inuri, ridicată în
1899-1900, pe locul alteia mai vechi, construită în 1769, mistuită de un
incendiu şi dărâmată în 189957;

- Vechi conace, castele nobiliare şi alte clădiri vechi, cu valoare istorică şi identitară,

55 G. Fleşer, Biserici de zid din Jud. Alba, Protopopiatul Sebeş, Alba Iulia, 2005, p. 163-165.
56 G. Fleşer, Biserici de zid din Jud. Alba, Protopopiatul Sebeş, Alba Iulia, 2005, p. 196-199
57 G. Fleşer, Biserici de zid din Jud. Alba, Protopopiatul Sebeş, Alba Iulia, 2005, p. 56-65
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utilizate şi astăzi, precum:
- Castelul Rheday (Wetter), datând din 1896, actualmente aflat în
posesia SC Tobimar SRL, care intenţionează transformarea sa într-
un pavilion administrativ şi centru de pregătire profesională;
- Casa familiei Teleky, construită între 1785-1786 de către Teleky
(Teleki) József (1738-1796), pe domeniul acesteia de la Vinţ.
Ultimul strănepot al acestuia, Teleky Gábor, s-a mutat cu familia în
1970 la Alba Iulia, casa ajungând în posesia lui Petru Avrămuţ;
- Conacul familiei Franz Binder (1824-1875) de pe moşia Vurpăr;
- Cripta familiei Binder de la Vurpăr;
- Cimitirul şi fosta capelă evreiască din Vinţu de Jos;
- Clădirea Gării CFR Vinţu de Jos:
- Clădirea Oficiului poştal din Vinţu de Jos (amenajată în casa
evreului Benţi Marton);

- Monumente de for public de interes local:
· Monumentul eroilor, construit în 1932 şi renovat în 2006, fiind
completat cu un vultur de bronz şi împrejmuit lui cu obuze de tun legate
între ele cu un lanţ gros de metal:

Cu toată bogăţia patrimoniului deţinut nu este suficientă preocupare din partea
factorilor responsabili în evaluarea acestuia. Nu se ţine seama în suficientămăsură de faptul
că actuala vatră a localităţii Vinţu de Jos acoperă situri de epocă romană şi feudal timpurie,
precum şi vatra fostei aşezări feudale, formată aici de către coloniştii saşi, impunând
dezvoltatorilor de orce fel necesitatea respectării legislaţiei în vigoare prin asigurarea
supravegherii sau a descărcărilor de sarcină arheologică.

Vezi 2.10.4.1 şi 2.10.4.2. Monumente ale naturii şi monumente istorice.

2.11.6. Nivelul de poluare sau degradare constatat în unele zone
Vezi subcapitolul 2.10.11 Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apă, vegetaţie, cu

marcarea zonelor poluate, a terenurilor degradate, etc.

▪ la nivelul unităţii administrative potenţialul poluator cu impact asupra
mediului este abatorul şi ferma SC Mercado SRL, specializată pe procesarea
cărnii şi a produselor din carne
▪ O problemă majoră o reprezintă creşterea nivelului de poluare a aerului în
localitatea reşedinţă de comună, datorată intensificării circulaţiei auto locale şi
în tranzit.
▪ Alte surse de poluare sunt legate de activităţile agricole, prin utilizarea
îngrăşămintelor chimice, a activităţilor cu caracter industrial (exploatarea
nisipurilor şi a pietrişurilor din zonă şi a gestionării defectuoase a deşeurilor.

2.11.7. Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii
publice
▪ Localitatea reşedinţă de comună dispune de instituţiile publice necesare.

Apropierea de oraşul Alba Iulia, reşedinţa de Judeţ asigură locuitorilor
comunei un acces lesnicios la instituţiile publice superioare, precum tribunal,
direcţia agricolă, trezorerie etc.

▪ Existenţa unui număr important de persoane asistate social impune o
preocupare sporită pentru cunoaşterea realităţilor sociale cu care se confruntă
aceste persoane.

▪ Existenţa unui serviciu de pompieri voluntari pentru intervenţie în caz de
inundaţii, incendii, înzăpeziri, necesită măsuri de dotare şi instruitre pentru a
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putea face faţă situaţiilor în caz de necesitate.
▪ Slaba dezvoltare a serviciilor turistice în zonă poate fi  legată şi de lipsa unei

forţe de muncă bine pregătite în domeniu, fapt ce impune  crearea unor centre
de consultanţă şi organizarea de cursuri pentru formare profesională în
domeniul agroturistic şi al serviciilor turistice la nivel de comună sau la nivel
intercomunal (AIDA).

2.11.8. Aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi a transportului în comun

- Prezenţa pasajului inferior de trecere cu calea ferată Teiuş – Vinţu de Jos – Simeria, de
la nivelul DJ 705 B la ieşirea spre DN 7, constituie o disfuncţiune pentru accesul
autovehiculelor mari.

- Creşterea coeficientului de utilizare a utilajelor de transport greu, datorate
exploatărilor forestiere şi de pietrişuri, utilizând actuala infrastructură locală, grăbeşte
deteriorarea acesteia şi creşterea cheltuielilor de întreţinere. Din aceste considerente
se impun măsuri de degajare a transportului greu prin interiorul localităţilor, prin
realizarea unor drumuri  ocolitoare.

- Lipsa posibilităţilor de racordare a localităţilor situate în satele din zonele înalte ale
Dealurilor Vinţului la reţeaua de transport public şi lipsa unei legături între acestea şi
centrul de comună.

- Situarea satelor de pe Valea Vinţului (Valea Vinţului şi Gura Cuţului) în afara reţelei
locale de transport public şi lipsa unei legături directe între acestea şi centrul de
comună.

- Neincluderea satelor de pe Valea Vinţului la transportul public.
- Riscurile induse de prezenţa pasajului de trecere peste calea ferată din partea sud-

vestică a localităţii;

2.11.9. Aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localităţii în raport cu
necesităţile populaţiei

· La momentul actual lipsa unui sistem de canalizare şi a staţiei de epurare are un
impact negativ asupra mediului şi a pânzei freatice în cadrul satelor de munte.
Mărimea şi dispersia acestora în teren diminuează posibilitate adoptării unor măsuri în
acest sens pentru multe din satele aflate astăzi în afara sistemului de canalizare aflat în
lucru. Se impune găsirea unor soluţii pentru satele Inuri (sat cu o populaţie mai mare
şi suficient de adunat) şi Pârâul lui Mihai, aflat într-un proces de extindere.

· Lipsa unei infrastructuri de acces şi starea acesteia contribuie la depopularea unor
localităţi, imposibilitatea valorificării turistice a unor zone şi decăderea economică a
comunităţilor locale. Pentru combaterea fenomenului se impun măsuri urgente de
reabilitarea' şi modernizare a DJ 705 C, a drumurilor comunale şi de acces din zona
montană a comunei.

· În domeniul alimentării cu căldură nu a existat un sistem centralizat de alimentare cu
energie termică pentru mai mulţi consumatori. Odată cu racordarea unora dintre
localităţile comunei la reţeaua naţională de distribuţie a gazelor naturale s-a trecut la
utilizarea încălzirii cu ajutorul centralelor termice pe gaze naturale a instituţiilor, a
şcolilor şi a unui număr important de consumatori. Preţul în continuă creştere a
gazelor naturale limitează accessul unor consumatori la utilizarea acestora.

În satele de munte se apelează în continuare la încălzirea tradiţională, cu ajutorul sobelor pe
lemn şi mai nou a centralelor termice individuale, pe lemne. Acest fapt pune probleme legate
de aprovizionarea şi consumul de material lemnos, mai ales pentru persoanele în vârstă sau
singure.



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL VINŢU DE JOS – MEMORIU GENERAL

117

2.12. NECESITĂTI ŞI OPTIUNI DE DEZVOLTARE
2.12.1 Cerinţe şi opţiuni ale populaţiei şi punctul de vedere al autorităţilor

În urma analizei opţiunile exprimate de către populaţie şi de către administraţia locală
în cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei Vinţu de Jos pentru 2008 –
2013  a reieşit interesul populaţiei pentru rezolvarea următoarelor probleme:

a). Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii locale de transport şi comunicaţie;

· Realizarea unui drum
de ocolire a localităţii care să lege DJ 107 C cu DN 7 şi autostradă prin nord-
estul localităţii şi cu un pasaj de trecere peste calea ferată. Tot în acest context
se impune realizarea treceri de nivel a DJ 107 C peste calea ferată în zona
„Luci 2000”.
· Modernizarea   drumului
judeţean 705 C şi a drumurilor comunale DC 107 şi DC 172.
· Modernizarea
drumului de pe Valea Vinţului, Gura Cuţului, Laz.
· Reabilitare şi
modernizare drumurilor de legătură cu satele situate pe Dealurile Vinţului;
· Includerea
satelor Valea Vinţului şi Gura Cuţului, în reţeaua de transport zonal şi local;
· Realizarea unei
legături directe dintre DJ 705 C şi DN 74 de pe Valea Ampoiului, printr-o
conexiune care să lege satele Gura Cuţului şi Laz, cu satul Poiana Ampoiului
(com. Meteş).
· Reabilitarea drumurilor
agricole principale şi a drumurilor forestiere, prin refacere, pietruire şi
realizarea lucrărilor de artă necesare .
b). Reţele de utilitate publică
· Extinderea sistemului
de alimentare cu apă la nivelul întregii comune, utilizând atât legarea la
reţeaua principală de alimentare cât şi captarea unor surse subterane şi/sau de
suprafaţă;
· Racordarea   tuturor
cetăţenilor  la reţeua de canalizare menajeră atât în Vinţu de Jos cât şi în satele
de pe malul drept al Mureşului.
· După darea în
folosinţă a staţiei de epurare din Vinţu de Jos se impune găsirea soluţiilor
optime pentru construcţia uneia/sau mai multe staţii de epurare, care să
deservească localităţile Pârâul lui Mihai, Valea Vinţului, Câmpu Gobli şi
Mereteu.
· Încurajarea şi
sprijinirea localnicilor din satele risipite din zona înaltă să-şi realizeze sisteme
proprii de alimentare cu apă şi fose septice vidanjabile.
· Asigurarea şi
instalarea sistemelor de încălzire pe gaze naturale în toate instituţiile şi
unităţile de învăţământ din principalele localităţi ale comunei, utilizând
centrale termice cu randament ridicat şi costuri de funcţionare reduse.

c). Infrastructura pentru educaţie, servicii sociale, sănătate şi cultură
· Amenajarea
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incintelor grădiniţelor din comuna Vinţu de Jos cu spaţii de joacă, precum şi
dotarea acestora
· Realizarea  unui
centru  cultural  modern   în localitatea reşedinţă de comună, care să
înlocuiască actualul Cămin Cultural, amenajat într-o locaţie cu o altă utilitate
iniţială.

· Reabilitarea şi dotarea
căminelor culturale din localităţile Vurpăr, Mereteu, Valea Vinţului şi Inuri.
· Realizarea unui
Centru Local de Sănătate, care să asigure inclusiv servicii de prim ajutor,
cabinete medicale bine dotate şi farmacie.
· Amenajarea şi dotarea
unor puncte sanitare şi farmaceutice în localităţile mai depărtate de centrul de
comună (Inuri, Mereteu, Valea Vinţului etc.
· Acreditarea
Serviciului Social al Primăriei;
· Sprijinirea
înfiinţării  unui    ONG   pe   raza comunei, cu obiect de activitate  în domeniul
asistenţei sociale şi servicii de sănătate pentru satele de munte, care să
faciliteze accesarea unor fonduri nerambursabile destinate acestor domenii;

d). În domeniul infrastructuri pentru  agrement şi petrecerea timpului liber.
· Amenajarea unor spaţii
publice, de petrecere a timpului liber şi recreere pe malurile Mureşului,
formate din bazine piscicole, terenuri de sport, spaţii verzi, parcaje şi clădirile
aferente unor servicii comerciale şi turistice, care să valorifice suprafeţele
excavate;
· Utilizarea
Mureşului    în  organizarea    unor activităţi sportive şi de petrecere a timpului
liber, prin concursuri de înot, canotaj, plutărit etc.
· Identificarea   şi
conturarea   unei   zone   de dezvoltare turistică, destinată turismului de
weekend şi pentru construirea caselor de vacanţă pe cursul superior al Văii
Vinţului şi pe culmile inferioare ale Dealurilor Vinţului.
· Înfiinţarea şi
amenajarea pe lângă Căminele culturale, a unor cluburi pentru persoanele
vâsnice;
· Construirea       unor
complexe   sportive, multifuncţionale pe teritoriul administrativ al comunei
Vinţu de Jos. În acest context este necesară amenajarea şi dotarea (cu vestiare)
a terenului  de fotbal, deţinut  de clubul “Vinţana”.
· Amenajarea unui
ştrand cu bază de agrement la Mureş;
· Amenajarea unei
zone pentru serbări câmpeneşti si revalorificarea unor vechi obiceiuri locale.

e). În domeniul sprijinirii dezvoltării economice şi a infrastructuri de afaceri
· Continuarea
acţiunilor      de       atragere      a investitorilor privaţi prin acordarea unor
facilităţi;
· Reamenajarea    şi
dotarea   pieţei   locale    şi a târgului, pentru desfacerea produselor agricole,
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animale şi păsări, obiecte de artizanat etc.;
· Conturarea  unor
arii de dezvoltare industrială şi a serviciilor în afara intravilanului, dar cu
acces la reţeaua de transport majoră a zonei.
· Sprijinirea
înfiinţării    unor    micro-ferme de creştere a animalelor, vegetale, legumicole,
piscicole şi de mecanizare;
· Sprijinirea   înfiinţării unor
ferme pomicole şi revitalizarea suprafeţelor de livezi existente;
· Sprijinirea
construirii    unor   capacităţi    de procesare a produselor agricole;
· Sprijinirea înfiinţării
unor pensiuni agroturistice rurale;
· Valorificarea
turistică   a     tezaurului istoric, arheologic şi etnografic existent în teritoriul
administrativ;

f). În domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător
· Eficientizarea
sistemului local de management al deşeurilor menajere, prin creşterea
aportului colectării selective a deşeurilor, a colectării şi transportul acestora la
staţia de depozitare;
· Curăţarea   şi
refacerea   mediului   afectat, în principal al malurilor cursurilor de apă şi a
reţelelor de transport;
· Obligarea
investitorilor să refacă zonele afectate de lucrările auxiliare exploatărilor de
balast de pe malurile râului Mureş la starea iniţială (drumuri de acces, sondaje,
gropi rămase în urma exploatărilor de balast şi nevalorificate piscicol etc.).
· Construirea    unor
platforme   de depozitare a gunoaielor menajere şi contractarea activităţilor de
salubritate cu o firmă specializată pentru colectarea deşeurilor;
· Identificarea
programelor    de    protecţie     a mediului în vederea întocmirii unor proiecte
care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi la
îmbunătăţirea calităţii lui;
· Desfăşurarea    unor
acţiuni     specifice    de conştientizare şi educare a populaţiei privind rolul şi
importanţa sitului “Natura 2000” - Piemontul Munţilor Metaliferi - Vinţ.
· Conservarea
vechilor   parcuri ale   localităţii, indiferent de proprietate, extinderea acestora
şi completarea cu noi specii valoroase. Înfiinţarea de noi  spaţii verzi în
localităţile comunei (în preajma viitoarelor lacuri piscicole, prin extinderea
suprafeţelor umede de la malul Mureşului etc.);
· Limitarea exploatărilor
forestiere şi împădurirea terenurilor degradate;
· Încurajarea   localnicilor
în utilizarea surselor de energie verde, în principal cea solară.

g). În domeniul creşterii capacităţii de implicare a Comunităţii şi a
Administraţiei  Locale. Întărirea coeziunii sociale

· Creşterea  capacităţii
autorităţilor locale privind accesarea şi administrarea fondurilor destinate
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dezvoltării locale; prin organizarea pregătirii personalului din administraţia
locală.
· Susţinerea   dezvoltării
societăţii civile în general, care prin activităţile desfăşurate poate contribui la
întărirea coeziunii sociale pe termen lung;
· Sprijinirea
comunităţii   rromilor şi a grupurilor sărace în vederea îmbunătăţirii condiţiilor
de viaţă şi a integrării lor sociale;
· Promovarea   standardelor
şi c  erinţelor Uniunii Europene privind managementul administrativ şi
funcţionarea unei administraţii locale.

Vezi 3.9. Dezvoltarea echipării edilitare, 2.11.8 Aspecte critice privind
organizarea circulaţiei respectiv 3.4 Dezvoltarea activităţilor.

2.12.2 Punctul de vedere al proiectantului privind solicitările beneficiarului
- Dezvoltarea localităţilor comunei se va face şi în continuare, în mod natural, pe

vetrele existente, cu măriri ale intravilanelor, pe direcţia căilor de comunicaţie şi
organizarea mai eficienta a spaţiului din intravilan.

- Reglementările urbanistice pentru localităţile comunei cu potenţial de dezvoltare au în
vedere, în primul rând, extinderea suprafeţei intravilanului, cu scopul dezvoltării
unitare a localităţilor.
1. La conturarea acestor se va ţine cont în primul rând de limitarea distrugerilor

terenurilor agricole cu productivitate ridicată, în detrimentul unei dezvoltări
haotice şi nesemnificative.

2. Extinderile cu caracter industrial şi a serviciilor absolut necesare se vor realiza în
zonele cu potenţial de dezvoltare, la conturarea lor să se tinut cont de
infrastructura existentă şi viitoare, de mediul natural, social şi economic.

3. În valorificarea rezidenţială a vetrei aşezării se va opta pentru îndesirea suprafeţei
construite în detrimentul extinderii pe orizontală.

- Sistemul de circulaţii va avea şi pe viitor un rol important în amplasarea extinderii
spaţiilor de locuit dar şi a construcţiilor cu caracter economic, turistic.

- Se impune o valorificare superioară a potenţialului turistic al comunei.


