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CAP. I

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
ŞI PLANUL URBANISTIC GENERAL

O strategie de dezvoltare locală reprezintă o etapă introductivă, de diagnoza şi analiză a
principalilor indicatori ai dezvoltarea unei comunităţi. Ea este atât un proces de planificare, cât şi
principalul instrument de promovare a parteneriatului dintre diferiţii actori de la nivel local
(administraţie, comunitate locală sectorul economic privat etc.), care trebuie să analizeze
problemele dezvoltării, previziunile pentru viitor şi resursele disponibile, precum şi modul de
implementare, monitorizare şi evaluarea acestora. În acest context este nevoie de un plan de
dezvoltare extins la toate domeniile de interes local, care să identifice şi să canalizeze toate
resursele spre progres social cu scopul îmbunătăţirii nivelului de trai, protejării mediului şi utilizării
mai eficiente a resurselor umane şi naturale pe care comunitatea le deţine.

Strategia îmbrăţişează o gamă largă de probleme economice, sociale şi de mediu din
comunitate, relevante pentru definirea obiectivelor necesare obţinerii unei dezvoltări durabile şi
creşterii coeziunii economice si sociale. Fiind un cadru de planificare, acest document defineşte
viziunea, căile care conduc la obţinerea ei şi pe baza căruia sectorul public şi privat pot acţiona
eficient în ceea ce priveşte folosirea resurselor locale şi obţinerea de beneficii în folosul întregii
comunităţii locale, ghidând astfel intervenţiile şi activităţile necesare creării unei dezvoltări locale,
dinamice şi prospere. Dezvoltarea durabilă reprezintă modalitatea de satisfacere a necesităţilor
generaţiilor actuale fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor
“necesităţi", abordând conceptul calităţii vieţii atât sub aspect economico-social cât şi de mediu,
promovând ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă şi
conservarea mediului înconjurător. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă
reconcilierea între procesul de dezvoltare şi calitatea mediului, promovarea procesului integrat de
elaborare şi luare a deciziilor, atât la nivel global, cât şi regional, naţional sau local, printr-o
distribuire corectă a costurilor şi beneficiilor dezvoltării.

La întocmirea actualei strategiei s-au avut în vedere o serie de documente cu relevanţă în
plan spaţial. Strategia se încadrează în secţiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
aprobate până în prezent (Secţiunea I – Reţele de transport; Secţiunea a II-a - Apa; Secţiunea a III-a
- Zone protejate naturale şi construite; Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi) dar are în vedere şi
concluziile studiilor realizate pentru secţiunile aflate în procedură de avizare/aprobare, respectiv
secţiunile Turism, Educaţie, Dezvoltare rurală şi Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială
România 2030.

1.1. Dezvoltarea locală durabilă
Potrivit Raportul Brundtland, 1987, reafirmat în cadrul Summitului Pământului de la Rio,

din 1992 dezvoltarea durabilă este “acea dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului, fără a
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor”. Dezvoltarea durabilă
răspunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a
răspunde propriilor lor necesităţi" (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare). Acest concept
se sprijină pe trei piloni de bază: componenta socială, prin dezvoltare echilibrată; economică, prin
dezvoltare viabilă şi de mediu, prin dezvoltare spaţială. În cadrul conceptului de dezvoltare
durabilă, mediul este abordat sub trei aspecte:

resursele naturale,
poluarea,



5

„catastrofele lente”, a căror manifestare pe termen scurt pare neglijabilă dar prin efectul
lor cumulativ pot deveni dramatice pe termen lung. Într-un plan mai restrâns, dezvoltarea locală este
sinonimă cu dezvoltarea comunitară şi planificarea dezvoltării. La rândul lor cele două noţiuni
reprezintă:

Dezvoltare comunitară = participare activă şi integrarea comunităţii în procesele de
dezvoltare locală în vederea atingerii bunăstării pentru toţi membrii ei

Planificarea dezvoltării = reprezintă un ansamblu de procese ce implică toate persoanele
sau grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul comunităţii interesate, prin care se stabileşte
o strategie cu obiective clare de atins într-o anumită perioadă determinată, precum şi măsurile ce
trebuie întreprinse pentru a le atinge.

Planificarea poate fi de tip:
expert (realizată de un grup de experţi în domeniul planificării strategice a dezvoltării,

utilizată în general atunci când strategia este cerută din exterior);
consultativ (implicând un grup restrâns de persoane interesate) sau
participativ (cu participarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii. Acesta este

demersul cel mai recomandat pentru a avea susţinerea întregii comunităţi şi pentru o viziune cât mai
realistă a viitorului acceptat de toţi). Este şi tipul utilizat în elaborarea actualei Strategii.

1.2. Strategiile locale de dezvoltare spaţială durabilă
În contextul amintit aceste strategii sunt definite ca instrumente participative, având ca

obiectiv asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând în acelaşi timp toate
resursele şi mediul pentru a putea fi accesibile şi generaţiilor viitoare.

Printre caracteristicile acesteia se numără:
concentrarea efortului asupra unui număr restrâns de obiective, considerate prioritare,

clare şi realiste, aparţinând celor trei componente; de mediu, sociale şi economice;
O strategie este un proiect de viitor, care necesită un timp îndelungat de implementare,

într-un spaţiu geografic dat;
Este o viziune acceptată la nivel local, transpusă în obiective strategice, având rolul unui

cadru de referinţă, adoptat la diferite niveluri (naţional, regional şi local), menit să faciliteze luarea
deciziilor.

1.2.a – Definire – Instrumente participative
Aşa cum menţionam Dezvolarea durabilă lspaţială, în cazul nostru concret, redusă la nivelul

UAT analizat şi a arealului geaografic în care acesta este situat este „acea dezvoltare ce răspunde
nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor”.
În implementarea inei strategii pentru dezvoltare durabilă se va ţine seama de o serie de instrumente
participative a căror obiective de bază sunt:

- asigurarea progresului economic;
- echitabilittate pe plan social;
- protecţia resursele şi a mediul pentru generaţiile viitoare.
Aceste obiective au la bază un ansamblu de procese participative care, prin analiză,

dezbatere, consolidarea capacităţilor, planificare şi mobilizarea resurselor, permit comunităţii să
progreseze. Dintre acestea menţionăm:

- O strategie este un demers pe termen lung, reprezentând percepţia locală asupra  viitorului
comunităţii, transpusă în obiective strategice şi planuri de acţiune concrete. Ea trebuie să
concentreze efortul întregii comunităţi  asupra unui număr restrâns de obiective prioritare, clare şi
realiste din domenii diferite: economice, sociale şi de mediu

Totodată, o Strategie reprezintă şi un cadru de referinţă care facilitează luarea deciziilor în
domeniile de interes prioritar.

1.2.b. Metodologia elaborării strategiei1

1
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Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală reprezintă un pas important în trasarea
prfocesului de dezvoltare locală, clarificând pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi
domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. Strategiile de dezvoltare
locală sunt caracterizate de mai multe caracteristici, printre care amintim:

- imagine asupra viitorului comunităţilor locale;
- creativitate, adică analiza alternativelor, aposibilelor scenarii de dezvoltare gândite;
- flexibilitate, adică adaptarea situaţiei interne la cerinţele inpuse de situaţia externă;
- orientarea spre schimbare, adică elaborarea unui pachet de programe care, odată

implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai bună valorificare a
potenţialului local;

- orientare spre un câştig durabil, prin atingerea unei dezvoltări durabile.

Balogh Marton – Etapele de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală, în Revista Transilvană de Ştiinţe
Administrative, IX, 2003, p. 75-79.
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CAP. II.

CONTEXTUL GENERAL ȘI COORDONATELE DEZVOLTĂRII

2.1. Contextul European
Ca membră a Uniunii Europene, dezvoltarea României este strâns legată de evoluţia

generală a acesteia, atât sub aspect economic, social, politic, cultural etc., fiind puternic influenţată
de politicile generale de la acest nivel şi de fondurile financiare care-i revin din partea acestui
organism. Fără a face o istorie a evoluţiei acestui organism suprastatal, subliniem faptul că el a jucat
un rol major într-o Europă măcinată de conflicte majore şi disensiuni. Paşii acesteia de la
Comunitatea Cărbunelui şi Oţelului din 1952, cu cei 6 membri iniţiali, ulterior prin formarea Pieţii
agricole Comune, până la cei 27 membri de astăzi, a dus indubitabil la lângă formarea unui puternic
bloc economic şi la o largă diversitate culturală, etnică şi lingvistică. Odată cu semnarea Tratatului
de la Maastricht în 1992, s- a deschis perspectiva extinderii Uniunii Europene spre estul Europei.
Condiţiile de bază ale fiind: respectarea principiului libertăţii, democraţiei, drepturilor fundamentale
şi drepturilor omului precum şi existenţa statului de drept. În acest fel Uniunea Europeană a devenit
mai degrabă un spaţiu de libertate fără de frontiere, un cadru de securitate si justiţie, precum şi o
piaţă internă, cu o concurenţă liberă şi garantată.

Noile reforme survenite în domeniul economic, cu precădere cel agricol după 2003, au fost
îndreptate spre conservarea valorilor de mediu şi ajutorarea agricultorilor nu numai pentru cât
produc ci şi pentru cât şi cum valorifică din această producţie, ajutând totodată agricultorii să îşi
restructureze fermele să-şi diversifice şi să-şi îmbunătăţească comercializarea produselor. În
contextul acestor politici agricultura trebuie să se dezvolte respectând standarde mai înalte de
protecţie a mediului, de siguranţă a alimentelor şi de protecţie a plantelor şi animalelor. În cazul
nerespectării acestor standarde, existând riscul unor penalităţi financiare, prin reduceri ale plăţilor
directe de care acest sector beneficiază.

Începând din perioada 2007-2013, Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală dispune de două instrumente financiare pentru implementarea politicii agricole şi de
dezvoltare rurală: Fondul European pentru Garantare Agricolă (pentru plăţile directe către fermieri
şi pentru măsuri de piaţă) şi Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, (pentru finanţarea
măsurile privind dezvoltarea rurală). În aceiaşi perioadă prin reforme succesive s-a simplificat
sistemul de implementare a politicilor regionale şi de descentraliza a managementului fondurilor.

Aceste politici, cunoscute sub numele de Politici de Coeziune au avut trei mari obiective:
Obiectivul de convergentă îşi propune stimularea creşterii şi ocupării forţei de muncă în

cele mai slab dezvoltate regiuni, cu accent pe inovare, societate bazată pe cunoaştere, adaptabilitate
la schimbările economice, sociale şi de mediu, în contextul creşterii eficienţei administrative.
Obiectivul se adresează regiunilor europene al cărui PIB pe locuitor este mai mic decât 75% din
PIB-ul mediu al UE. De acest obiectiv beneficiază şi România, alături de alte 7 state.

Obiectivul de competitivitate regională şi ocupare a forţei de muncă, vizează consolidarea
competitivităţii şi atractivităţii regiunilor, precum şi a gradului de ocupare, prin anticiparea
schimbărilor de natură economică şi socială. Acest obiectiv se adresează tuturor regiunilor care nu
sunt acoperite de obiectivul de convergenţă.

Obiectivul de cooperare teritorială europeană îşi propune întărirea cooperării
transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale. Acest obiectiv, completează cele două obiective de
convergenţă şi competitivitatea regională, promovând soluţii comune pentru autorităţile din
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diferitele state, în domenii cum ar fi: dezvoltarea urbană, rurală şi costieră, dezvoltarea relaţiilor
economice. a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Finanţarea Politicilor de Coeziune se realizează prin intermediul a trei instrumente
structurale, precum şi prin alte instrumente complementare, precum:

Fondul European de Dezvoltare Regională, destinat finanţării acestor obiective;
Fondul de Coeziune, destinat finanţării obiectivului de convergenţă, în particular

ţărilor al căror venit naţional brut este mai mic decât 90% din media în Uniunea Europeană;
Fondul Social European, pentru finanţarea obiectivelor de convergenţă şi

competitivitate regională.

2.2. Obiectivele  naţionale de dezvoltare  economică
În cadrul politicii europene, Politica regională a României este reflectată în Strategia

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizont 2013-2020-2030. Obiectivele naţionale
propuse iniţial pentru 2020 urmăresc:

Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional,
prin atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei energetice;
îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi
energie din surse regenerabile” şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în
domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi
respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei economice, sociale şi de
mediu a transporturilor şi realizarea unor progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de
transport, unde România înregistrează deficite majore.

Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre
consumul de resurse şi crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai
UE privind sustenabilitatea consumului şi producţiei.

Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea
responsabilă a resurselor naturale.

Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al stării de sănătate a
populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor
de sănătate şi demografice în toate politicile publice ale României.

Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi instituţional, a normelor şi
standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a
grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind
populaţia şi fenomenele migratorii.

Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în
România în slujba asistenţei pentru dezvoltare, şi alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul
naţional brut.

Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării
profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.

Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice
din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor centre de excelenţă cu impact
internaţional.

Consolidarea structurilor agro-alimentare şi silvice, concomitent cu dezvoltarea
economică şi socială a zonelor rurale, pentru continuarea reducerii decalajelor şi atingerea nivelului
mediu de performanţă din ţărilor membre ale UE; afirmarea României ca element de stabilitate şi
securitate alimentară în Europa de Sud - Est.

Constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare spaţiala, a sistemului
policentric de arii funcţionale urbane (aglomerări urbane) şi de coridoare de urbanizare în lungul
arterelor de transport de interes european (policentricitate de reţea). O asemenea arie funcţională cu
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caracter urban se conturează tot mai evident şi în jurul municipiilor Alba Iulia – Sebeş, în cadrul
căruia comuna Vinţu de Jos va putea juca un rol major.

Finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României şi asigurarea transparenţei
şi accesibilităţii sistemului.

Definitivarea procesului de reformă în administraţia publică şi reducerea substanţială a
birocraţiei administrative şi economice, a decalajelor faţă de nivelul mediu de performanţă al
administraţiei centrale şi locale şi al serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creşterea
gradului de încredere şi satisfacţie al cetăţenilor în raporturile cu autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale.

Desigur, aceste obiective vor mai putea suferi modificări şi adaptări în funcţie de
schimbările survenite în cadrul politicilor europene şi naţionale, a modului de repartizare, gestionare
şi absorbţie a fondurilor alocate, dar şi de alţi factori interni şi externi.

2.3. Fonduri şi programe de finanţare disponibile
Sursele de finanţare posibile pentru implementarea obiectivelor Strategiei Naţionale pentru

Dezvoltare Durabilă, conform Planului Naţional de Dezvoltare, Programelor Operaţionale şi
planurilor de acţiune specifice aprobate sunt:

Contribuţia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) pentru obiectivul „Convergenţă” şi
obiectivul „Cooperare teritorială Europeană” şi co-finanţarea naţională publică (buget de stat,
bugete locale, credite externe, alte surse publice) şi privată aferentă.

Fondurile de tip structural ale UE (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,
Fondul European de Pescuit) şi co-finanţarea naţională aferentă din surse publice şi private.

Fonduri alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale destinate programelor de investiţii
pentru dezvoltare, având obiective similare celor co-finanţate din fondurile comunitare
susmenţionate.

Credite externe pentru investiţii din partea instituţiilor financiare internaţionale (Banca
Europeană de Investiţii – BEI, Banca European pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, Banca
Mondială etc.) precum şi din alte surse (fonduri suverane, fonduri private cu profil investiţional
etc.) pentru susţinerea unor proiecte naţionale congruente cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru
Dezvoltare Durabilă şi a Strategiei UE în materie.

Alte instrumente financiare (încurajarea, în continuare, a investiţiilor străine directe,
utilizarea mai activă a investiţiilor public – private şi a pieţei de capital, în speţă prin lansarea de
oferte publice iniţiale (IPO), lărgirea bazei de creditare bancară etc.

Pentru proiectele investiţionale destinate îmbunătăţirii condiţiilor economice, sociale,
culturale de la nivel central şi local, sursele de finanţare pot proveni din:

A. Fonduri europene
B. Finanţare prin programe guvernamentale
C. Bugetul statului
D. Bugetul judeţean
E. Bugete locale
F. Parteneriate publice-private
G. Credite bancare
H. Sponsorizări
I. Finanţare creativă

Fondurile structurale şi de coeziune sunt principalele instrumentele financiare prin care
Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în
scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Programe de finanţare
A. Programul Operaţional Regional - cofinanțat din FEDR cu următoarele axe prioritare
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Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiţii 5.1.: Conservarea, protecția,
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Programul finanțează: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale
exterioare; restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; dotări interioare; dotări pentru expunerea şi
protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; activități de marketing și promovare turistică a
obiectivului restaurat, în cadrul proiectului.
Beneficiari eligibili: autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale, unităţi de cult, ONG–uri
şi parteneriate între aceste entități.

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului. Prioritatea de investiţii 7.1.: Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de
muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite
zone precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice.

Programul finanțează: dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear; crearea şi
extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente; amenajarea obiectivelor
turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de
utilitate publică; dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor
turistice; activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Beneficiari eligibili: autorități ale administrației publice locale și parteneriate între acestea.
Teritoriile vizate sunt localitățile din mediul urban și rural, inclusiv stațiunile turistice.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)
Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii,

monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.
4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea

ecosistemelor degradate, prin care pot fi finanţate acţiuni privind: elaborarea planurilor de
management, măsuri de conservare şi planuri de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv
pentru speciile de interes comunitar); monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi
habitatelor de importanţă comunitară;  cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra
biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.

Beneficiari eligibili: MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP, institute de cercetare,
universităţi, ONG-uri, custozi/administratori ai ariilor naturale protejate, autorități ale administrației
publice centrale/locale, alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) - cofinanțat prin
FEPAM.

Obiectivul tematic 3 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a
sectorului agricol şi a sectorului de pescuit şi acvacultură, prin care se sprijină diversificarea
activităţii economice în sectorul de pescuit şi în zonele pescăreşti, prin investiţii pentru
diversificarea activităţilor de pescuit în ape interioare către alte activităţi în afara pescuitului
(inclusiv turism).

Obiectivul tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
În cadrul acestui obiectiv tematic, POPAM sprijină promovarea pescuitului sustenabil în

apele interioare şi în fermele de acvacultură. În privința măsurilor pentru protejarea și conservarea
biodiversității în cursurile râurilor și apelor marine, acţiunile finanţate prin POPAM sunt
complementare celor finanțate prin POIM

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții,
obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane. În
domeniul ecoturismului se vor putea implementa proiecte în cadrul:
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Axei prioritare 3. Locuri de muncă pentru toţi. Obiectivele tematice: 8. Promovarea unor
locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor și 10. Efectuarea de
investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții”

Beneficiari eligibili: furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare, evaluare,
certificare, comptente, sindicate, patronate, ONG-uri, organizații de tineret în parteneriat cu
angajatori/ Angajatori, MMFPSPV/ SPO, persoane fizice care intenționează să deschidă o afacere,
IMM-uri nonagricole din urban, angajatori/ sindicat/ patronate care își desfășoară activitatea în
sectoarele economice, etc

B. Programul Naţional de Dezvoltare  Rurală (PNDR) 2014-2020
PNDR este programul prin care se acordă fonduri europene nerambursabile pentru

dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România, aprobat de Comisia Europeană.
Programul este cofinanțat din FEADR. PNDR reflectă nevoile de dezvoltare, axându-se atât pe
orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât şi pe creşterea competitivităţii, ocuparea
deplină şi protecţia durabilă a mediului.

Obiectivul global al PND îl reprezintă reducerea disparităţilor de dezvoltare socio-
economică dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene. Obiectivul global al PND se
sprijină pe trei obiective specifice:

Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;
Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.

În condiţiile în care nu există un document care să stabilească cadrul strategic de referinţă
pentru perioada de după 2020, vom lua în calcul Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR)
pentru 2014-2020. Acesta este documentul de referinţă pentru programarea Fondurilor Structurale şi
de Coeziune în prezent, stabilind priorităţile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi de Coeziune
în perioada de referinţă.
Obiectivele tematice pentru cadrul financiar actual sunt următoarele:

1.Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;
2. Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii TIC;
3. Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) şi a

sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEPAM);
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor;
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul

infrastructurilor reţelelor majore;
8. Promovarea sustenabilităţii şi calităţii locurilor de muncă şi sprijinirea mobilităţi forţei

de muncă. În acest context se vor intensifica eforturile pentru a readuce în ţară un număr cât mai
mare de cetăţeni români, aflaţi astăzi în alte ţări europene;

9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării;
10. Investiţiile în educaţie, formare şi formare profesională pentru competenţe şi învăţare pe

tot parcursul vieţii;
11. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a părţilor interesate şi o

administraţie publică mai eficientă.
Potrivit documentului menţionat, în perioada 2014-2020, România va investi în toate cele 11

obiective tematice ale strategiei Europa 2020, folosind ca resurse fondurile europene structurale şi
de investiţii (fondurile ESI), prin intermediul următoarelor programe operaţionale 2014-2020.

1. Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) stabileşte priorităţile de investiţii în
obiective specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând
investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reduce
disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
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2. Programul Operaţional Competitivitate (POC) susţine investiţii menite să răspundă
nevoilor şi provocărilor legate de nivelul redus al competitivităţii economice, în special în ceea ce
priveşte:

(a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) şi
(b) infrastructura subdezvoltată de TIC, implicit servicii slab dezvoltate.
3. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), elaborat pentru a răspunde

nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu
Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Această
strategie este concentrată pe creşterea durabilă prin promovarea unei economii bazate pe consum
redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin
promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

4. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (PO AT) 2014-2020 are ca scop asigurarea
unui proces de implementare eficientă a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii în România
în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare,
management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor
împărţite între Statele Membre şi Comisia Europeană. Obiectivul său global este asigurarea
capacităţilor şi instrumentele necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al
intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii.

5. Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, succesorul Programului
Operaţional Regional 2007-2020 şi unul dintre programele prin care România va putea accesa
fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), în perioada 2014-2020. Este un program gestionat în prezent de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, adoptat
de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 015.

Viziunea strategică căreia trebuie să-i răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situaţiei
economice şi sociale a regiunilor României cuprinse în Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

Cercetare-dezvoltare şi inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piaţă şi nivel
scăzut de asimilare a inovării în firme;

Sectorul al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivităţii
economiilor regionale.

Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, aşa cum transpar ele în documentele de
programare strategică naţională, sunt:

gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a
afacerilor în toate regiunile ţării;

rezilienţa scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piaţă în
primul an de la înfiinţare;

Eficienţă energetică: consumuri energetice ne-sustenabile şi potenţial de
economisire ridicat în clădirile publice şi clădirile rezidenţiale.

Probleme de mediu reflectate în nivel ridicat de poluare în zonele urbane.
Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în

oraşele din România;
Modul de valorificare a resurselor de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural

sunt slab valorificate;
Turism: potenţial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru

revigorarea zonelor mai puţin dezvoltate/izolate;
Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are

drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse;
Infrastructura socială şi pentru educaţie: infrastructurile educaţionale, de sănătate şi de

servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială şi dezvoltarea capitalului uman;
Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea

politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităţilor locale;
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Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacităţii administrative a Autorităţii de
Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR şi a beneficiarilor, pentru o bună
implementare a POR.

Toate aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare şi o axă de asistenţă tehnică, care au
o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuţia
naţională:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea

durabilă a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate

din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în

cadastru şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistenţă tehnică

6. Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA) promovează crearea unei
administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul
unor servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea
obiectivelor Strategiei Europa 2020. Prin acest Program se vor putea obţine finanţare următoarele
tipuri de beneficiari: autorităţi şi instituţii publice centrale, autorităţi administrative autonome, ONG
- uri, parteneri sociali, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de cercetare, Academia
Română, autorităţi şi instituţii publice locale de la nivelul judeţelor şi municipiilor, autorităţi şi
instituţii publice locale beneficiare ITI, instituţiile din sistemul judiciar.

7. Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PO AD) asigură pentru
perioada 2014 - 2020 distribuţia gratuită de ajutoare alimentare în toate localităţile din ţară în
favoarea persoanelor dezavantajate continuând Programul European de Ajutorare a Defavorizaţilor
(PEAD) derulat în perioada 2007 -2013. Programul este finanţat în proporţie de 85% din
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi în proporţie de 15% din
bugetul naţional. Categoriile beneficiare de ajutoare alimentare în cadrul POAD sunt stabilite de
Ministerul Muncii şi sunt menţionate în art. 3 al Hotărârii de Guvern nr. 799/2014, cu modificările
şi completările ulterioare.

C. Alte programe de finanțare
1. Programul de Cooperare Elvețiano-Român
2. Granturile SEE și Granturile Norvegiene
3. Programul Green Entrepreneurship 2 – Dezvoltarea destinațiilor ecoturistice în România
4. Programul Spații verzi (inițiativă comună Moll România și a Fundației pentru
Parteneriat).

2.4. Context naţional şi regional privind dezvoltarea comunei Vinţu de Jos
În conformitate cu Secţiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, pentru teritoriul

administrativ al comunei Vinţu de Jos nu sunt incluse o serie de obiective de interes naţional privind
dezvoltarea. Potrivit documentului amintit cât şi al Master Planului privind Transporturile, ultima
variantă, teritoriul administrativ al comunei se găseşte pe traseul principalei magistrale de transport
(TEN-T), prin autostrada A2 şi reţeaua de cale ferată TEN-T - Bucureşti – Piteşti – Rm. Vâlcea –
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Sibiu – Vinţu de Jos. Pentru reţeaua de cale ferată, Vinţu de Jos reprezintă un punct nodal major,
care leagă actualele magistrale CFR 200 şi 300. Potrivit Master Plan General de Transport „Cel mai
mare flux de containere de pe trenurile operate de CFR Marfă este către şi de la Vinţu de Jos”. Mai
menţionăm faptul că recent s-au încheiat lucrările de modernizarea infrastructurii de transport
feroviar, pe sectorul Coşlariu – Vinţu de Jos – Simeria, în vederea atingerii unei viteze medii de 160
km/oră.

Teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos, a fost inclus în proiecte majore executate la
nivel naţional, privind infrastructura, precum:

- Autostrada A2, Arad – Timişoara – Deva - Sibiu, tronsoanele Deva - Vinţu de Jos - Sibiu,
fiind printre primele date în folosinţă. Nu putem omite faptul că în zona Sebeş – Vinţu de Jos există
două noduri importante de transport auto, dintre care cel de la Vinţişoara conectează direct
localitatea Vinţu de Jos la această importantă magistrală de transport.

- Modernizarea infrastructurii de transport feroviar, pe traseul Coridorului IV paneuropean,
sectorul Coşlariu – Vinţu de Jos – Simeria. În acelaşi context mai menţionăm modernizarea gării de
la Vinţu de Jos, în cadrul programului de modernizare şi reabilitare a staţiilor de cale ferată din
România

- Un alt proiect major aflat în diferite faze de implementare a unui proiect în valoare de cca.
25 milioane lei, privind dezvoltarea unui terminal intermodal la Sebeş, obiectiv amplasat foarte
aproape de gara Vinţu de Jos2.

Pe teritoriul comunei Vinţu de Jos se află situl Natura 2000 - ROSPA0139 - Piemontul
Munţilor Metaliferi si Vinţului, care acoperă o suprafaţă de 15,59 km2 pe teritoriul administrativ al
comunei. De asemenea, în Anexa la Ordinul nr. 2314/2004, al Ministrului Culturii şi Cultelor
privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, vol I, publicat în M.O. nr. 646 bis 16
iulie 2014, sunt incluse cele 7 monumente şi ansambluri istorice cuprinse în listele de patrimoniu,
din care trei sunt de interes naţional (Biserica Adormirea Maicii Domnului; Ansamblul Bisericii
evanghelice Vinţu de Jos şi Ansamblul Bisericii evanghelice Vurpăr) şi 4 sunt obiective/ansambluri
de interes local (Cetatea „Zrebenicului”; Castelul Martinuzzi; Ansamblu Mănăstirii catolice Vinţu
de Jos, Conacul Horvath-Kendefy Vurpăr).

Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2014-2020 şi Strategia de Dezvoltare a Regiunii
Centru 2014-2020,  cuprinde 6 domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un
număr de priorități și măsuri specifice:

1. Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale, cu priorităţile:
▪ Creşterea coeziunii teritoriale prin dezvoltare urbană;
▪ Dezvoltarea infrastructurii de transport, comunicaţii şi tehnico-edilitară;
▪ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie, sănătate şi nevoi sociale.

2. Creșterea competitivității economice, stimularea cercetării și inovării, având ca priorităţi:
- Dezvoltarea IMM-urilor prin inovare şi modernizare;
- Extinderea şi diversificarea infrastructurii regionale şi locale de afaceri, a clusterelor

şi reţelelor de cooperare economică;
- Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de transfer tehnologic.

3. Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării
surselor alternative de energie, prin:

- Amenajarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- Conservarea zonelor protejate şi a biodiversităţii;
- Măsuri de prevenire a riscurilor naturale prin diminuarea efectelor schimbărilor

climatice;
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice în toate sectoarele şi extinderea utilizării

resurselor alternative;
4. Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii, prin:

2 https://www.economica.net/
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▪ Eficientizarea bactivităţilor agricole prin modernizarea exploataţiilor, depozitarea şi
prelucrarea locală;

▪ Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare a localităţilor şi dezvoltarea
infrastructurii sociale şi cultural recreative;

▪ Conservarea şi extinderea suprafeţelor împădurite, în contextul unei valorificări
superioare a potenţialului silvic.

5. Creșterea atractivității turistice regionale, sprijinirea activităților culturale și recreative;
▪ Punerea in valoare a patrimoniului natural şi antropic;
▪ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice şi de agrement;
▪ Promovarea destinaţiilor turistice în Regiunea Centru.

6. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale.
▪ Îmbunătăţirea şi extinderea accesului la formare profesională şi educaţie;
▪ Sprijinirea formării capitalului uman şi contracararea efectelor declinului

demografic;
▪ Dezvoltarea serviciilor sociale, creşterea incluziunii sociale a grupurilor şi

comunităţilor defavorizate.
Aceste domenii strategice sunt totodată cerinţe obligatorii ale Comisiei Europene pentru

toate proiectele şi trebuie prezente atât în cererea de finanţare, cât şi la selectarea proiectul pentru
finanţare, în stadiul implementării şi monitorizării proiectului.

Politicile de dezvoltare la nivel european pledează pentru implementarea conceptului de
dezvoltare policentrică, adică crearea de “zone dinamice ale integrării economice, care cuprind
reţeaua regiunilor metropolitane şi a hinterlandului acestora, accesibile internaţional” (oraşe,
municipii și zonele rurale aferente de diverse dimensiuni). Din acest punct de vedere, în cadrul
Regiunii Centru, Alba Iulia face parte din categoria polilor urbani de importanţă regională, în jurul
căruia gravitează câteva centre urbane municipale (Aiud şi Sebeş) şi orăşeneşti (Cugir, Teiuş,
Zlatna) şi mai multe comune, printre care şi Vinţu de Jos.

Sub aspect economic, economia regiunii centru a suferit schimbări importante după anul
2000, când ponderile unor sectoare economice de tradiţie, precum agricultura, industria extractivă,
industria prelucrătoare etc., s-au redus, crescând ponderea altor ramuri economice cât şi a celor din
sectorul terţiar.
Ca activitate tradiţională în Regiunea Centru, agricultura constituie până astăzi principala ocupaţie
şi sursă de venit pentru marea parte a locuitorilor din mediul rural. Cu toate că beneficiază de un
potenţial natural important, agricultura practicată este îndreptată preponderent spre satisfacerea
cererii interne. agricultura. Acest sector se află încă într-un amplu şi dificil proces de modernizare şi
restructurare, menit să conducă la eficientizare și la valorificarea mai bună a importantului potenţial
pe cale-l deţine.

În cadrul acestui domeniu, investiţiile sunt orientate spre proiectele care vizează centre de
prelucrare produse agricole, dezvoltare de reţele de colectare de produse agricole, depozite
agroalimentare, centre de sacrificare a animalelor, proiecte care propun acţiuni de valorificare a
potenţialului silvic, precum şi de prevenire a deteriorării lui, dar şi alte proiecte care propun
valorificarea resurselor din zonele rurale în vederea diversificării activităţilor economice.

De asemenea, în domeniul dezvoltării rurale sunt susţinute şi investiţiile care vizează acţiuni
de reabilitare a drumurilor comunale, construcţia şi reabilitarea de poduri, alimentare cu apă şi
canalizare în localităţile din mediul rural, introducerea curentului electric în localităţi, modernizare
de drumuri agricole. Nu sunt neglijate nici investiţiile care au ca şi obiectiv construirea,
modernizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de educaţie, socială şi de sănătate din mediul
rural, construcţia şi reabilitarea de centre sociale, precum şi dotarea lor.

Un alt domeniu cuprins în cadrul strategiei de dezvoltare menţionat, la care comuna Vinţu
de Jos se califică, este cel legat de dezvoltarea turismului şi sprijinirea activităţilor culturale şi
recreative, putând fi susţinute programe de valorificare turistică a monumentelor istorice existente
în zonă, dintre care unele sunt incluse în listele de patrimoniu. Pe lângă obiectivele de interes
turistic potenţialul recreativ este reprezentat de suprafeţele de apă rămase după exploatarea



16

nisipurilor şi prezenţa Mureşului, unde se poate practica pescuitul sportiv sau în perspectivă
călătoriile de agrement. De asemenea, Dealurile Vinţului şi ale Şureanului, cu zestrea lor rurală şi
naturală se înscrie la rândul său într-o excelentă zonă de drumeţie şi petrecere a timpului liber în
mijlocul naturii, potenţial valorificat atât de către localnici cât mai ales de către orăşenii din Alba
Iulia sau Sebeş.

2.5. Context Judeţean şi local privind dezvoltarea comunei Vinţu de Jos
La nivel judeţean agenda publică pentru perioada 2014 - 2020 aduce în plus, faţă de

perioada anterioră elemente de coeziune teritorială, evidenţiind şi alte priorităţi precum:
dezvoltarea sectorului agricol şi zootehnic;
protecţia mediului şi a resurselor naturale, cu precădere a apei și pădurilor;
dezvoltarea turismului şi a formelor de recreere;
dezvoltarea factorilor de localizare pentru sectorul privat.

Viziunea de dezvoltare spaţială în zona rurală cuprinde:
Echiparea localităţilor rurale cu servicii şi utilităţi publice care să conducă la creşterea

gradului de confort al locuitorilor şi a calităţii locuirii şi factorilor de localizare pentru noi investiţii
și locuitori.

Asigurarea accesibilităţii localităţilor şi creşterea gradului de mobilitate a cetăţenilor prin
conectarea la principalele reţele de transport (TEN-T și TEN-E) ale teritoriului naţional şi european.
Din acest punct de vedere comuna Vinţu de Jos are o situaţie privilegiată, fiind conexată direct prin
nodul rutier Sebeş - Vest la A 2 şi prin Gara Vinţu de jos la Reţeaua de transport feroviar de mare
viteză.

Protejarea şi punerea în valoare a peisajul şi patrimoniul rural, tangibil şi intangibil,
conform ghidului CEMAT/2003. Din punct de vedere al mediului şi al protecţiei peisajului,
terenurile agricole şi pădurile, publice sau private, trebuie să se constituie în adevărate centuri
galbene/verzi. În acest context amintim rolul major jucat de către pădurile cu rol de protecţie de pe
Valea Vinţului, Dealul Conţu, Golbişoara şi Gura Cuţului.

Activităţile agricole vor fi încurajate pe terenurile cu potenţial ridicat, respectiv cu
bonitate ridicată. Zonele predominant agricole situate în Lunca Mureşului care au demonstrat
productivitate trebuie întreţinute şi protejate. În acest sens credem că se impune limitarea
exploatărilor de pietrişuri şi nisipuri la exploatările deja existente. Valorificarea superioară a
terenurilor agricole situate în zonele de deal trebuie extinsă, luând ca reper rezultatele deosebite
obţinute de către ferma pomicolă de la Stauini

În perioada 2014 – 2020 şi în perspectiva următorilor ani, se va acorda o atenţie deosebită
reducerii disparităţilor teritoriale existente, inclusiv prin valorificarea Sistemului de valori locale,
constituite din teritorii cu patrimoniu natural şi cultural, având un conţinut valoros şi variat,
agregând ecosisteme, parcuri şi rezervaţii, dar şi ”clustere culturale” atractive, formate din
monumente, situri şi evenimente. Putem vorbi în acest caz de zestrea istorică deosebită pe care
comuna o deţine, prin cele 7 monumente şi ansambluri istorice medievale, incluse în listele de
patrimoniu, dintre care 3 monumente/ansambluri sunt de interes naţional şi universal (A).

Ca membru fondator al Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia (AIDA),
viziunea sa de dezvoltare este definită într-o strânsă legătură cu sinergiile şi dinamica regionale. În
plus, strategia are în vedere viziunea de dezvoltare definită la nivel judeţean şi regional, cu accent
pe dezvoltarea locală bazată pe cunoaştere, protecţia mediului şi incluziunea socială.

Contextul judeţean şi local privind dezvoltarea comunei Vinţu de Jos, alături de centrele
urbane Alba Iulia şi Sebeş, este situarea sa într-o zonă nodală, la interferenţa principalelor coridoare
economice şi de dezvoltare ale judeţului, respectiv Coridorul IV Arad – Deva - Alba Iulia,
respectiv Alba Iulia – Sebeş - Sibiu şi Coridorul Sebeş – Turda. Acest amplasament geografic îi
defineşte cel mai bine locul şi rolul major pe care îl are în dezvoltarea sa viitoare sub toate
aspectele.
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Dintre obiectivele strategice de nivel judeţean care îşi găsesc corespondenţe la nivel local
putem aminti ca obiective prioritare:

Dezvoltarea/extinderea infrastructurii de apă potabilă şi canalizare, a serviciilor specifice
în condiţii de siguranţă, sănătate şi de protecţie a resurselor existente şi a mediului, pentru satele
Părăul lui Mihai, Valea Vinţului, Valea Gobli, Mereteu etc.

Îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea poluării terenurilor şi a
pânzei freatice. Măsura îşi găseşte expresia în creşterea procentului de colectare selectivă a
deşeurilor menajere, atât de către agenţii economici cât şi de către cetăţeni. Deşi comunităţile locale
sunt implicate mai puţin în poluarea Mureşului, la viitură acesta transportă o cantitate impresionantă
de deşeuri menajere, din care o parte sunt depuse pe maluri, pe teritoriul comunei, necesitând de
asemenea, măsuri de ecologizare.

Realizarea de intervenţii pentru valorificarea patrimoniului cultural şi dezvoltarea
turismului. La nivel local acest obiectiv şi-ar putea găsi un corespondent important în reconstruirea
şi restaurarea (componentelor păstrate) a Castelului medieval „Martinuzzi”, care prin valoarea sa
istorică şi identitară deveni un reper important pentru turismul local şi internaţional. Nu putem
omite în acest context nici ansamblul celor două biserici evanghelice şi a Cetăţii Zrebebicului, care
necesită lucrări mai ample de refacere/restaurare şi întreţinere, în vederea includerii lor în circuitul
turistic şi de cercetare ştiinţifică.

Dezvoltarea integrată a infrastructurii de transport judeţean şi local prin creşterea
capacităţii operaţionale a transportului public, cu grad redus de poluare. În plan local acest obiectiv
implică modernizarea drumurilor judeţene 107 A şi 107 C, în cadrul Asociaţiei Intercomunitare de
Dezvoltare Alba Iulia, precum şi modernizarea DJ 705 C, care ar îmbunătăţi semnificativ legăturile
cu satele componente (Valea Vinţului, Mătăcina, Gura Cuţului, Lazuri, Inuri), inclusiv cu satele din
Valea Ampoiului, prin Poiana Ampoiului, comuna Meteş. De asemenea, este necesară extinderea
infrastructurii pentru utilizarea pe scară largă a mijloacelor de transport nepoluant, în primul rând a
pistelor de biciclete, dar şi înfinţarea unor staţii de alimentare cu energie electrică a autoturismelor.

Timp de secole, Vinţu de Jos a fost un important port pe „drumul sării”, aici fiind situate
depozitele principale de sare, unde era depozitată sarea adusă cu carele de la Ocna Mureş şi Ocna
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Sibiului. Administraţia locală într-un context mai larg, alături de alte UAT-uri din zonă face eforturi
pentru a readuce localitatea Vinţu de Jos şi Vurpăr în categoria porturilor turistice de pe Mureş.

De asemenea, o preocupare majoră aflată în atenţia administraţiei locale este modernizarea
străzilor principale din cadrul satelor de vale, reabilitarea în vederea modernizării a drumurilor de
legătură dintre satele situate în zona înaltă şi a drumurilor comunale.

2.6. Structura activităţilor economice actuale
În comuna Vinţu de Jos structura şi repartiţia principalelor activităţi economice sunt

determinate de, accesul la reţeaua de transport zonală, resurse, poziţia geografică şi de tradiţiile
existente. Un rol important în dezvoltarea comunităţii îl are accesul la magistrala de transport nr. 4
Paneuropeană, la DJ 106 K şi 107 C, precum şi apropierea de centrele urbane Sebeş Alba Iulia şi
Sibiu.

La nivelul anului 2011 în comuna Vinţu de Jos îşi desfăşurau activitatea un număr de cca.
100 de unităţi economice, acoperind o paletă diversă de activităţi începând cu agricultura, mica
industrie, materiale de construcţii, transporturi, comerţ şi servicii. Dintre acestea cele mai multe şi
mai semnificative ca potenţial sunt situate pe teritoriul localităţii Vinţu de Jos (80%).

Activităţile economice principale care se desfăşurate în comună sunt:
- Activităţi agricole:

- cutivarea prlantelor cerealiere, tehnice, şi medicinale (Asociaţia Agricolă "Vinţana"
– Vinţu de Jos; Agro Timaru SRL etc);

- pomicultură şi valorificarea produselor pomicole (Sarmifruct SRL din Stăuini)
- creşterea animalelor (cca. 50 de crescători de oi, cu mai mult de 30 capete)

- Industrie uşoară:
- pielărie şi încălţăminte (Kozara SRL, Conti Impex SRL, Dali Group SRL, Daconrom

SRL etc.);
- prelucrarea lemnului (Monolit Univers SRL, Transport Montana SRL, Core N & R

SRL
- Industrie alimentară

- panificaţie (Vial SRL, Asiral Lux Impex SRL, Pamo SRL, Telman SRL etc.);
- carmangerie (Dali Carn SRL, Mercado-Elit SRL etc.).

- Construcţii şi materiale de construcţie
- construcţii (Manoilă Trans SRL, Ital Group SRL, Trady Lux SRL etc.);
- exploatări nisipuri şi pietrişuri "balastiere" (Integro SRL
- produse ceramice şi prefabricate (Fruhwald Konnex Prefabricate SRL,
- betoane şi componente asfaltice (Pomponio Construcţii SRL,

- Transporturi (Giro SRL, Pomponio Logistic SRL, Mădălina Trans SRL etc.);
- Comerţ (Queen 93 SRL; Kara Silver SRL, Cooperativa de Consum, Marco Consulting SRL,

Nico Famili SRL etc.);
În acest context se poate prognoza o tendinţă de creştere în viitor  a interesului investitorilor

pentru acest areal, cu predilecţie pentru zonele situate în apropierea A 1, a DN 7 şi nodului de CF
Vinţu de Jos. În acest areal se conturează un important pol de transfer, situat la intersecţia a două
importante magistrale de transport zonale – magistrala paneuropeană de transport multimodal
reprezentat de A1 şi magistrala feroviară 200 şi legătura acesteia cu A3 (Autostrada Transilvania).

Analizând structura întreprinderilor mici şi mijlocii de la nivelul comunei se evidenţiază
capacitatea crescândă a acestora de a răspunde exigentelor de furnizarea a locurilor de muncă pentru
populaţia comunei, atât în cadrul activităţilor agricole cât şi a activităţilor de prestări servicii,
construcţii şi mică industrie.
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CAP. III

COMUNA VINŢU DE JOS – IDENTIFICAREA FACTORILOR
DEZVOLTĂRII

3.1. Elemente fizico-geografice
3.1.1. Aşezare
Administrativ, comuna Vinţu de Jos este situată in partea centrală a judeţului Alba,

regiunea Centru, la limita sud-vestică a Municipiului Alba Iulia, fiind una dintre cele mai
importante unităţi administrativ-teritoriale a Judeţului. Din punct de vedere morfologic Vinţu de Jos
este situat în partea sud-estică a Munţilor Apuseni, la intrarea în sectorul Sebeş – Deva, al
Culuarului Mureşului. Cu o lungime de cca. 68 km, acest culoar se dezvoltă pe direcţie est-vest (în
sensul de curgere a râului Mureş), între
localităţile Alba Iulia - Sebeş şi Deva, cu o
extensie maximă, de cca. 32 km între
localităţile Balomir şi Cărpiniş3. Culuarul
menţionat este delimitat la nord şi nord-vest
de culmile Munţilor Metaliferi, cu
prelungirea acestora, cunoscută în literatura
de specialitate sub numele de Munceii
Vinţului (1010 m) şi Munţii Sebeşului spre
sud şi sud-est.

Teritoriul său administrativ este
străbătut în partea central-sudică de râul
Mureş acoperă o parte importantă din văile
şi interfluviile de pe rama sudică a Munţilor
Metaliferi ( Munceii Vinţului). Mureşul 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.

Teritoriul administrativ al comunei acoperă o
suprafaţă de 8862 ha (88,4) kmp, reprezentând 1,4 %
din suprafaţa judeţului şi cuprinde un număr de 18
sate:  reşedinţa de comună - Vinţu de Jos şi satele:
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.

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

3

V. Zotic, Organizarea spaţiului în Culoarul Mureşului, Curs.
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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.

Suprafaţa şi structura  teritoriului  administrativ
Suprafaţa  totală - 8862 ha;

- Suprafaţa intravilan – 1408.8518 ha;
- Suprafaţa extravilan – 7453.1482 ha;

- Teren agricol - 5098 ha;
- Teren neagricol - 3764 ha;

- Populație (2018) -4860 loc

Din datele de mai sus se poate constata că la nivelul anului 2018, densitatea locuirii în
comună este una ridicată, apropiată de media pe judeţ, de 57,8 locuitori / kmp.

Căile de comunicaţii care străbat comuna Vinţu de Jos sunt formate din magistrala de
transport transeuropean, cu cele două componente:

- Autostrada A 2, cu o lungime de cca. 4 km pe teritoriul UAT Vinţu de Jos;
- magistrala auto: DN 7 (E 68); Nădlag – Arad – Deva – Sebeş (DN 1; E 81), cu o

lungime de 7,1 km pe teritoriul UAT Vinţu de Jos;
- magistrala feroviară, pentru care gara CFR din Vinţu de Jos, constituie un important nod

de cale ferată, care leagă magistrala CFR 200 (Arad - Sibiu) cu magistrala 300, prin
intermediul liniei 200A (Vinţu de Jos - Teiuş), cu o lungime de.

Potrivit legii 363/2006 comuna se găseşte pe traseul Coridorul paneuropean de transport
multimodal IV - pct. 1.01.

Alături de aceste magistrale teritoriul comunei este legată de UAT-urile vecine, de satele
componente şi de zona sa economică prin: drumuri judeţene, drumuri comunale si drumuri vicinale.
Reţeaua rutieră a comunei Vinţu de Jos însumează la nivelul anului 2020 o lungime totală de cca.
24,6 km, structurată astfel:

- drumuri judeţene cu o lungime de cca. 15,3 km;
- drumuri comunale cu o lungime de cca. 9,3 km;
La nivelul comunei, drumul judeţean DJ 107 A străbate 5 sate: Mereteu, Câmpu Gobli,

Vurpăr și Pârâul lui Mihai, făcând legătura cu municipiul Alba Iulia prin Pâclișa. Din Vurpăr prin
DJ 705 B se face legătura cu Vințu de Jos, DN 107 C, DN 7 și satele de pe Valea Pianului.

3.1.2. Cadrul natural

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.
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Geologia Munceilor Vinţului este puternic influenţată de modul lor de formare.  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.

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.

Reţeaua hidrografică
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.
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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 comunei Vinţu de Jos sunt:
Pe partea stângă 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 Stăuinilor, 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 (1010 m) şi confluează cu Mureşul în dreptul
satului Vurpăr.

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.

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 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.

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.
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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.

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 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
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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.

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.
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- 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 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,
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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 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 dominaţie4. 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

4 El Susi 1996, p. 185-186.
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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 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
· soluri brune eu-

mezobazice,
· soluri brune podzolite,
· soluri rune acide
· 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
· Regosoluri şi soluri

erodate

Protisoluri
- Regosoluri

Verantul drept al văii Mureşului,
între Valea Vinţului şi Blandiana

3.1.3. Factorii de risc natural

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.
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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 inundaţie îl reprezintă
revărsarea unui curs mai important de apă5, 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 acestea6. 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 pe teritoriul actualei comune Vinţu de Jos7.

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 oameni8. 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, 16999.

În decursul sec. al XVIII-lea pe teritoriul Transilvaniei s-au înregistrat  26 de ani cu
inundaţii10,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 198611.

Pentru sec. al XIX sunt amintite inundaţiile din 1887 dar mai ales cele din 1893, care au
afectat Alba Iulia, Vinţu şi împrejurimile12. 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

5 Legea 575/2001, anexa 4 şi 4a
6 I. Şerban - Biserica reformată din Vurpăr, o contribuţie la cunoaşterea goticului transilvănean, în Apulum VIII, 1971,

p. 59.
7 P. Cernovodeanu, P. Binder, Cavaleii apocalipsei, Calamităţile naturale din trecutul României (până la 1800), Ed.

Silex, Bucureşti, 1993, pp. 70-74.
8 Ibidem, pp. 78-80.
9 Ibidem, pp.82, 86, 92, 103.
10 Ibidem, p. 123.
11 Ibidem, pp. 129, 157, 167-169.
12 D.O. Dan, Un cronicar al timpului său. Dascălul N. Aloman din Săsciori, în Apulum XXXI, 1994, p. 364.
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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 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.

Procese de eroziune şi 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.

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.
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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.

În unele sectoare, la contactul
dintre versanţii Dealurilor Vinţului şi
Lunca Mureşului, datorită rupturii mare
de pantă să se manifeste şi procese de
şiroire şi eroziune, de grade diferite.
Semnificativ în acest sens sunt
manifestările înregistrate în preajma DJ 107 A, între satele Vurpăr şi Valea lui Mihai, unde prezenţa
unor depozite sedinetare de vârstă miocenă, asemănătoare cu cele de la Râpa Roşie-Sebeş, au
favorizat apariţia unor atari fenomene.

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 Glod şi Pianu

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

3.1.4. Zonele naturale protejate
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 europene Natura 2000 in România, modificată şi completată prin HG nr. 97/2011.
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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”.
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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.

3.2. Populația

3.2.1. 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. În același timp, 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) (date la 1 iulie 2019, Sursa Tempo online).

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 Vinţului13 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.

13 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
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VALEA
VINTULUI 511 458 -53 -10.4% 4

VURPAR 498 485 -13 -2.6% 2
3.2.2. Structura demografică

Structura etnică
În intervalul analizat, structura etnică s-a modificat în sensul reducerii numărului

persoanelor care aparțin etniilor care locuiesc pe teritoriul comunei Vințu de Jos. A scăzut numărul
persoanelor de etnie germana, turcă și maghiară cu mai mult de 40%, așa cum se vede în tabelul de
mai jos. Românii sunt majoritari, 96,5% ăn total populație, iar romii ocupă locul al II-lea ca
pondere.

Vințu de
Jos Total Roma

ni
Maghiar

i
Rom

i
German

i Turci Tatar
i

Alta
etnie

Informatie
nedisponib

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
2011/2002
(%) -9.3 -12.8 -39.5 -10.0 -50.0 -50.0 -100.0

-
100.0

2011 (%) 100.0%
96.5

% 1.4% 1.7% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1%

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

Structura pe grupe de vârstă
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de îmbătrânire al

populaţiei14. După cum se observă în graficul reprezentând populaţia la momentele 1992 şi 2002,

14 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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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.

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 vârstă15 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

15 Au fost folosite datele disponibile pentru structura pe grupe de vârstă, datele de la ultimul recensământ
nefiind publice până la data elaborării analizei
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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 următorii ani (grupele 0-19 ani au efective mai reduse decât grupele de
vârstă (20-29).
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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

3.2.3. 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), existând 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.

3.2.4. 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,
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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

3.2.5. 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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3.2.6. 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

3.2.7. 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.

3.2.8. 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
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a 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
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comuna Vinţu de Jos unde populaţia adultă creşte prin aportul celor ce se stabilesc pe teritoriul
comunei.

3.3. Locuirea
3.3.1. Evoluţia așezărilor și a fondului de locuit
În analiza tipologiei satelor comunei Vinţu de Jos am uzitat dor trei dintre caracteristicile de

bază, precum:

A. Tipologia vetrei în raport cu relieful, deoarece această caracteristică ilustrează cel mai
bine adaptabilitatea comunităţilor la relief şi condiţiile de teren. Din acest punct de vedere avem:

- 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 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 Ferului, Inuri, Valea lui Mihai, Valea Gobli, Stauini, Crişeni, Poieniţa,
Haţegana, Ciocaşu, Mătăcina şi Laz.

B. Potențial geodemografic. O altă caracteristică utilizată în analiza procesului de habitare
din cadrul comunei Vinţu de Jos este dimensiunea aşezării şi potenţialul său 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 %. 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
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înregistrează în satele Valea Gobli şi Stauini, unde resursele investiţionale şi prezenţa unor generaţii
mai tinere se mai păstrează încă.

C. În funcţie de tipologia funcţională a aşezărilor din cadrul comunei avem:
· 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 inclusă localitatea Vinţu de Jos;

· aşezări rurale cu funcţiuni agricole, în care peste 50 % din populaţie ocupată în acest sector.
În această categorie de aşezări putând fi incluse toate celelalte 17 localităţi componente.
Pentru o mai bună înţelegere a procesului de evoluţie, vom detalia acest proces pentru

câteva dintre cele mai importante localităţi ale comunei (Câmpul Gobli, Ciocaş, Crişeni, Dealu
Ferului, Gura Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârâul lui Mihai, Poieniţa, Stauini,
Valea Gobli, Valea lui Mihai, Valea Vinţului şi Vurpăr).

Pentru o mai bună înţelegere a procesului de evoluţie, vom detalia acest proces pentru
câteva dintre cele mai importante localităţi ale comunei. Toate celălalte sate sunt sate tinere, intrând
în memoria documentelor începând cu sfârşitul sec. XIX, dar mai ales la mijlocul sec. XX.

VINŢU DE JOS. (r. Vinţ; 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
acelaşi 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).

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

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.

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”.

După cum se poate observa 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.



47

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 organizat 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 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"
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Sibişeni16 aparţinea de Vinţu de jos, localitate cu care a fost contopit începând din 1954, când a
devenit stradă a satului reşedinţă de comună.17

În cea ce priveşte celălalte sate, acestea intră mai târziu în memoria documentelor, apariţia
lor fiind legată fenomenul de roire şi aşezarea unor iobagi pe anumite terenuri de către proprietarii
de pământ (Capitlu bisericii romano-catolice Alba Iulia). Procesul a fost amplificat ulterior prin
divizarea moşiilor iniţiale şi creşterea prin împroprietărire.

Inuri
În 1733 – este menţionat satul Inuri în cadrul Conscripţiei lui Micu Klain. Satul, aparţinând

de domeniul episcopal din Alba Iulia, era format din mai multe grupuri de gospodării aparţinând
populaţiei de iobagi români de pe domeniul episcopiei ce se găseau risipite pe versanţii sudicii ai
Munceilor  şi pe Valea Vinţului, care astăzi au devenit aşezări distincte în cadrul comunei (Gura
Cuţului, Laz, Mătăcina, Poieniţa, Stauini, Crişeni, Ciocaş, Valea lui Mihai etc.). Aici în cadrul arhi-
diaconatului „Vincensis” easte amintită şi Inurj (Inuri), cu 10 gospodării de români, de credinţă
greco-orientală, care au îmbrăţişat unirea cu Roma18. Documentele istorice amintesc prezenţa
iobagilor din Inuri la atacurile asupra Vurpărului, în timpul Răscoalei liu Horea (1784).

Alte sate
1808 – Sunt menţionate Dealu Ferului (Vashegy) şi Valea Vinţului (Valye Vintzi),

printre satele donate de împăratul Francisc I, catedralei şi capitlului ardelean de la Alba Iulia.
1910 – Valea Gobli;
1956 – Câmpu Gobli, Ciocaşu, Crişeni, Haţegana, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârâul lui Mihai,

Poieniţa, Stăuini, Valea lui Mihai, Valea Vinţului.

Evoluţia fondului de locuinţe
Vinţu de Jos - Locuinţe convenţionale după vechimea construcţiei
Ante 1910 1910-

1929
1930-
1944

1945-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1989

1990-
2000

2000-
2018

66 121 190 428 399 283 96 120 129
TOTAL LOCUINŢE (2002) - 1833

Din punct de vedere al fondului de locuinţe existent la ultimul recensământ (1833), în
proporţie de peste 21 % este anterior anului 1944. În perfioada comunistă se înregistrează cel mai
mare ritm de creştere a fondului de locuinţe, în perioada 1945-1990 acesta înregistrând o creştere de
cca. 65,78 %. După 1990 ritmul de creştere a numărului de locuinţe a scăzut semnificativ pentru ca
în perioada 1991-2011 numărul locuințelor nou construite să ajungă la 196 unităţi, ceea ce
reprezintă de abia 10,7 %.  Şi după 2011 ritmul de creştere se menţine scăzut, investiţiile în spaţiul
de locuit fiind îndreptate cu precădere spre creşterea gradului de confort, odată cu introducerea
alimentării cu apă şi a canalizării.

Locuinţe convenţionale  după suprafaţa  locuibilă
Anul 2002 2011 2018
Caracteristici Număr Suprafaţă

mp
Număr Suprafaţă

mp
Număr Suprafaţă

Total 1793 69.251 1.833 87.111 1886

16 N. Josan (coordonator), Oameni si fapte din trecutul jud. Alba, Alba Iulia, 1996, p. 197.
17 Gh. Cornescu, 2012, p. 57.
18 N. Josan, coordonator, Oameni şi fapte din trecutul judeţului Alba, în memoria urmaşilor, Alba Iulia, 1996,

p. 33.
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Sursă: D.R.S. ALBA, Recensământul Populației și Locuințelor 2011; Date Primăria Vinţu de Jos

Locuinţe convenţionale după dotarea cu instalaţii

Anul Total
locuinţe

Energie
electică

Incălzire
centrală Canalizare

Alimentare
cu apă  în
locuință

Bucătărie
în locuinţă

Baie în
locuinţă

2002 1793 1722 151 402 402 1088 339
2011 1833 1798 519 1046 1103 1363 941
2018* 1886 1880 580 378 1025 1416 994
Sursă: D.R.S. ALBA, Recensământul Populației și Locuințelor 2011; Date Primăria Vinţu de Jos

Din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Vinţu de Jos de 8862 ha, suprafaţa
intravilanului propus este de 1408.8518 ha, reprezentând 15,97 % din suprafaţa totală a comunei,
fiind cu 5,4% mai mare decât intravilanul vechi (1338,92 ha). Cele mai mari creșteri de intravilan s-
au înregistrat în cazul satelor Pârâul lui Mihai, cu 67,69 ha, prin introducerea în intravilan a zonei
cu potenţial de dezvoltare turistică (lacuri); la Vinţu de Jos, cu 23 ha şi la Vurpăr cu 8,1 ha. În
acelaşi timp, prin reorganizarea intravilanului s-au înregistrat scăderi ale acestuia în cazul satelor:
Valea Vinţului, cu 59,92 ha; Haţegana, cu 3,23 ha şi Ciocaşu, cu 2,17 ha.

Autorităţile locale trebuie să-şi inventarieze terenurile din domeniul privat şi public şi să-şi
asigure o rezervă de teren care să faciliteze operaţiunile de echipare cu utilităţi, dotări publice şi
sociale.

3.3.2. Materiale de construcție

În decursul sec. al XVII – XIX-lea materia primă utilizată la ridicarea construcțiilor a fost în
principal lemmul și cărămida. Trăind într-o zonă în care pădurile constituiau o bogăție naturală în
sine, în general oamenii săraci, iobagii sau oameni liberi îşi realizau casele și anexele din lemn sau
lemn şi împletitură din nuiele cu lipitură de pământ. Casele de lemn la rândul lor erau în general
lipite în interior şi exterior cu pământ.

Casele elitelor locale sau a familiilor nobiliare care își aveau conace aici erau construite mult
mai trainic, fiind ridicate din zid de piatră și cărămidă arsă, fiind prevăzute cu beciuri încăpătoare
realizate din zid, unde erau depozitate printre altele vinurile produse în acest areal geografic. În
decursul secolului al XIX-lea cărămida devine elementul de bază utilizat ca construirea caselor mai
ales în satele Vinţu de Jos, Vurpăr, Câmpu Gobli, parțial Mereteu şi Valea Vinţului, în timp ce în
satele mici de munte marea majoritatea caselor erau construite din lemn. Utilizarea cărămidei se
extinde tot mai mult în prima parte a sec. XX, odată cu extinderea producției și a utilizării
cărămizilor produse industrial.
Pentru realizarea acoperișului se utiliza lemnul ca element de susținere, iar ca învelitoare paiele de
cereale și parțial şiţă. Pentru casele celor bogați erau folosite olanele, țigla sau plăcile de plumb.

Începând cu perioada interbelică dar mai ales în cea comunistă, se generalizează utilizarea
betonului armat, cu armătură metalică, în realizarea structurii de rezistență și a cărămizilor
industriale, a cărămizilor din beton celular autoclavizat (BCA) și a panourilor din BCA armate, ca
pereți despărțitori. Ca învelitoare s-a generalizat utilizarea țiglei pe o șarpantă din lemn sau una din
beton armat cu lemn. Ultimele erau utilizate în special la construcțiile industruale sau agricole mari.
Ca învelituare s-a utilizat țigla, ondulinele din fibrociment sau tablă.

Ca peste tot în țară, în ultimele decenii materialele de construcție utilizate s-au diversificat
foarte mult. Structura de rezistență a unei clădiri este realizată din elemente de beton armat,

* Sursa: Strategia Judeţului Alba privind dezvoltarea serviciilor şi utilităţilor publice 2018-2023
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elemente metalice și într-o măsură mai mică lemn. Pentru realizarea pereților pe lângă cărămida
clasică au apărut și sunt utilizate alte tipuri de cărămizi ceramice precum cele cu găuri verticale sau
orizontale, cărămizile bloc, realizate din beton, sau beton celular autoclavizat etc. Ca învelitoare
este utilizată țigla ceramică sau din beton, plăcile sandwich din metal, panourile sandwich
termoizolante, învelitoarele din tablă de oțel aliat sau din metale neferoase (cupru, aluminiu) etc.

3.3.3. Patrimoniul  cultural-istoric

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 etc19.

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 săi20

Patrimoniul istoric
Patrimoniul istoric al comunei cuprinde o serie de obiective cu o certă valoare istorică,

dintre care unele sunt incluse în Lista monumentelor istorice, precum cele prezentate în lista de mai
jos:

19 Apud C.F. Bota, Oameni de seamă ai comunei Vinţu de Jos, în Odihnioară în Vinţu de Jos, Alba Iulia, 2012, p. 70-
88.

20 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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Lista siturilor arheologice şi istorice protejate de pe teritoriul comunei Vinţu de Jos21

Nr
.
crt
.

Cod LMI
2004 Denumire Localitate Adresa Datare

20
2

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

63
6

AB-II-m-
A-00396

Biserica "Adormirea Maicii
Domnului”.

sat Vinţu de Jos;
com. VINŢU DE
JOS

Str.
Bisericii, nr.
18

cca.1700

63
7

AB-II-m-
B-00394

Castelul Martinuzzi (ruine) sat Vinţu de Jos;
com.
VINŢU DE JOS

Str.
Eminescu
Mihai 27

1551, cu
modif.
ulterioare

63
8

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

64
1

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

64
4

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

64
7

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 1din Studiul istoric

Monumente istorice – valori ale patrimoniului cultural ce necesită cercetare şi protecţie,
conform prevederilor legale.

Patrimoniul antropic şi istoric al localităţii este marcat de prezenţa unor obiective istorice, de
interes naţional, (clasa A) şi zonal/local (clasa B), precum:

· Biserica "Adormirea Maicii Domnului din Vinţu de Jos, cod LMI AB-II-m-A-00396;
· Ansamblul bisericii evanghelice (biserica evanghelică, zidul de incintă) Vinţu de Jos, cod

LMI AB-II-a-A-00393;
· Ansamblul bisericii evanghelice (biserica evanghelică, zidul de incintă) Vurpăr, cod LMI

AB-II-a-A-00397.
· Ruinele cetăţii medievale a Zebernicului, Valea Vinţului, cod LMI AB-I-s-B-00087;
· Castelul Martinuzzi (ruine), cod LMI AB-II-m-B-00394;

21 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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· Ansamblul monahal - Mănăstirea romano-catolică (biserica şi claustru), cod LMI AB-II-a-B-
00395;

· Conacul Kendeffy-Horvath, Vinţu de Jos, cod
LMI AB-II-m-B-00398. Aici a funcţionat
administraţia Capitlului Bisericii romano-
catolice de la Alba Iulia, din Vurpăr, clădirea
fiind cunoscută şi sub numele de „Pivniţele
Farkaş”;
Pentru fiecare din obiectivele amintite s-au

stabilit limite de protecţie, de conform Legii
422/2004, art. 8 al. 222.
Alături de aceste monumente, mai putem aminti şi alte valori de patrimoniu, care deşi nu sunt
cuprinse în aceste liste, au o semnificaţie importantă pentru comunităţile locale. Menţionăm în acest
context:

1. Reşedinţa familiei Teleky. Fostă reşedinţă a familiei Nicolae Csiszár, din Vinţu de Jos,
ridicată încă din a doua parte a sec- al XVIII-lea, a intrat ulterior în posesia familiei Teleky, iar
astăzi se află în posesia familiei Petru Avrămuţ. În timp clădirea a suferit unele modificări, care nu
i-au schimbat semnificativ arhitectura iniţială, dar aceste modificări nu au ţinut seama de arhitectura
şi valoarea sa istorică.

2. Clădirea Administraţiei Capitlului Romano-catolic de Alba Iulia, din Vurpăr, a cărei
începuturi coboară de asemenea către secolul al XVIII-lea. Denumită de către localnici şi „Pivniţele
lui Farcaş” clădirea se remarcă prin stilul său renascentist cu influenţele barocului transilvan. Astăzi
clădirea este retocedată Bisericii Catolice, dar necesită importante lucrări de restaurare şi
valorificare

3. 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 specific arhitecturii utilitare austriece de la sfârşitul 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

4. Biserica ortodoxă Sibişeni
Biserica ortodoxă din Sibişeni, construită în primii

ani ai sec. al XIX-lea (1802-1805), pictată în 1829 de către
Cornea Ioan din Vinţu de Jos;

5. Conacul Rheday
Conac nobiliar aparţinând iniţial conţilor Rheday sau

Ráday (Wetter), construit în 1890, înconjurat de un superb
parc dendrologic, astăzi dispărut. Clădirea se află în
proprietate privată, fiind recent restaurată şi pusă în valoare;

Situri arheologice
Alături de acestea, în conformitate cu RAN şi RepArhAlba, o serie de situri arheologice stau

mărturie despre vechimea şi continuitatea de locuire a acestor locuri începând din zorii  istoriei,
unele deosebit de valoroase din punct de vedere ştiinţific. Printre acestea amintim:

· Aşezarea preistorică din fostul sat Sibişel - «Dealu Satului»
· Villa rustica de la Vinţu de Jos. în dreapta şoselei ce duce la Alba Iulia, în dreptul Staţiei de

pompare a gazului metan. Tot aici s-au descoperit nivele de locuire aparţinând epocii
bronzului, Hallstatt, dacică şi romană;

22 Art. 59 - Până la instituirea zonei de protecţie a fiecărui monument istoric potrivit art. 8 se consideră
zonă de protecţie suprafaţa delimitată cu o rază de 100 m în localităţi urbane, 200 m în localităţi rurale şi
500 m în afara localităţilor, măsurată de la limita exterioară, în jurul monumentului istoric.
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· Situl arheologic de la Vinţu de Jos (Sibişeni) - "Deasupra satului". pe a doua terasă din
stânga Mureşului, la cca. 1 km SV de gara Vinţu de Jos, pe partea dreaptă a văii Profira.
Este un sit complex, cu nivele de locuire de epocă neolitică, a bronzului, Hallstatt, romană şi
medieval timpurie;

· Aşezarea feudal timpurie de la Vinţu de Jos, punctul „Cingăi”
· Aşezarea preistorică (neolitică) de la Câmpu Gobli;
· Aşezarea aparţinând culturii Noua de la „Lisca”
· Aşezarea romană de la vărsarea Văii Pian în Mureş.

Limita suprafeţelor de protecţie a acestor situri, aflate în extravilan este conform legii, de
500 m. În urma includerii unora dintre aceste suprafeţe în intravilan, utilizarea terenurilor impune
automat descărcarea de sarcină arheologică, conform legii.

În vederea protejării şi valorificării acestor obiective s-au făcut propuneri concrete, în cadrul
Regulamentului local de urbanism, stabilind condiţiile în care se poate interveni în aceste zone.
Totodată, prin Studiul istoric s-au făcut propuneri concrete pentru valorificarea turistică a acestor
obiective, propuneri incluse şi în Memoriul PUG.

3.3.4. Zonificarea  teritoriului
Particularităţile geografice din cadrul teritoriului administrativ al comunei au influenţat

profund procesul de umanizare şi dezvoltare a aşezărilor rurale, mofostructura acestora fiind
condiţionată de topografia locală a fiecărei aşezări. Astfel satele situate în lunca Mureşului sau cele
situate la contactul cu Munţii Vinţului, cu o structură mai complexă, de tip răsfirat, dezvoltate în
jurul unui drum de acces, au cunoscut o dezvoltare mai mare şi pierderi de populaţie mai mici sau
chiar creşteri, în timp ce satele risipite pe văile şi culmile acestor munţi au cunoscut o stagnare
economică evidentă, pe fondul depopulări masive.

Suprafaţa unităţii administrative Vinţu de Jos este de 8862 ha, reprezentând 0,7 % din
suprafaţa judeţului Alba, în cadrul căreia intravilanul reprezentă cca. 1408.5818 ha  iar extravilanul
de 7453.1482 ha.

Schimbări importante în structura terenurilor a intervenit în ultimii ani, datorită scoaterii din
circuitul agricol a unor importante suprafeţe de teren, mai ales în lunca Mureşului şi în zonele
limitrofe fostelor intravilane, pentru a fi transformate în balastiere şi/sau platforme industriale, de
transport, servicii  şi zone de locuit.

La nivelul comunei cele mai importante modificări ale intravilanelor în sensul creşterii lor,
au survenit la nivelul localităţilor;

· Pârâul lui Mihai, cu o creştere de 67,7 ha, prin restructurarea unor terenuri agricole, în urma
exploatărilor de nisipuri şi pietrişuri şi propunerea transformării lor în zone cu caracter
turistic şi de petrecere a timpului liber;

· Vinţu de Jos, cu o creştere a intravilanului de 93 ha, prin transformarea unor terenuri
agricole în zone cu potenţial de dezvoltare industrial, logistic. Depozitare şi servicii, în două
zone, respectiv Gara CFR – Vinţana şi partea de nord-est a terenului administrativ.

· Inuri, cu o creştere a intravilanului de cca. 6,7 ha, prin necesitatea introducerii ăn intravilan
a unor suprafeţe destinate unor activităţi/ferme agricole.

Descreşteri ale intravilanelor, prin scoaterea din intravilan a unor suprafeţe care nu justifica
o dezvoltare ulterioară, s-au înregistrat la:

· Valea Vinţului, prin scoaterea din intravilan a cca. 60 ha;
· Haţegana, prin restrângerea intravilanului cu 3,24 ha;
· Ciocaşu, cu 2,2 ha.
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PRINCIPALELE RESTRUCTURĂRI ÎNREGISTRATE LA NIVELUL
INTRAVILANELOR

Zona / Localitate Mătăci
na

Valea
Gobli Inuri Crişeni

Părăul
lui
Mihai

Haţega
na

Valea
Vinţulu
i

Vinţu
de Jos Vurpăr

Intravilan existent 6,2 11,32 28,56 6,65 114,79 10,64 109,41 827,1 68,66

Intravilan propus 5,34 17,88 35,25 4,48 182,49 7,4 49,48 920,1 76,77

Restructurări
intravilan -0,86 6,56 6,69 -2,17 67,7 -3,24 -59,93 93 8,11

Densificarea actuală a locuirii, la nivelul principalelor localităţi ale comunei permite noi
construcţii la nivelul vetrelor iniţiale, pe parcele utilizate ca grădini, sau construcţii scoase din uz.
De aceia prin Planul Urbanistic General s-a urmărit o valorificare superioară a terenuliui din
intravilan, în special pentru funcţiunea de locuire, în detrimentul extinderilor de intravilan pentru
aceiaşi funcţiune. Motivarea propunerii  este gestionarea mai eficientă  şi sustenabilă a resurselor
comunei. Cu toate acestea, datorită presiunilor investiţionale s-au propus şi unele zone de extindere
a intravilanelor, pentru zone de locuire, activităţi productive, turistice şi spaţii verzi.

În lungul străzilor principale (DJ 106 A și DJ 107 C au fost propuse zone mixte, unde sunt
permise, pe lângă funcţiunea de locuire şi activităţi comerciale, meşteşugăreşti şi alte activităţi
economice nepoluante.

În părţile centrale ale localităţilor Vinţu de Jos şi Vurpăr s-a definit o zonă centrală, unde se
concentrează majoritatea dotărilor administrative, sociale, culturale şi de altă natură, unde se
încurajează dezvoltarea de noi dotări sau servicii de interes public. Pentru zonele centrale, unde se
înregistrează prezenţa unor monumente istorice incluse în listele de patrimoniu şi unde prin Studiul
istoric s-au propus Zone istorice de referinţă, se vor realiza PUZ-uri, conform legii, inclusiv pentru
reglementarea destinaţiei fiecărui teren din cadrul UTR-ului, cât şi circulaţiile carosabile, pietonale
şi spaţii verzi.

Terenurile agricole din intravilan se propun a fi restructurate şi utilizate pentru extinderea
zonelor de locuire, densificarea locuirii în interiorul vetrei actuale fiind una din direcţiile de
dezvoltare propuse de PUG.

Includerea în intravilan a tuturor PUZ/PUD-urilor elaborate anterior PUG-ului a mărit
semnificativ suprafeţele destinate locuirii, introducând în intravilan şi zone de producţie şi agro-
zootehnice. De asemenea, s-a delimitat prin PUG limitele zonelor de protecţie a monumentelor
istorice şi a siturilor arheologice inscrise în LMI, precum şi zonele de protecţie din preajma
cimitirelor.

În cea ce priveşte spaţiile verzi şi de agrement, prin noul PUG se propune igienizarea şi
restructurarea malurilor văilor Mureşului, Vinţului şi Pianu cu transformarea lor în zone verzi
amernajate şi de agrement. Tot în acest scop s-a propus o zonă cu potenţial de dezvoltare şi
agrement pe malul Mureşului, în zona fostelor balastiere şi Gura Cuţului. cu o suprafaţă de peste 20
ha.
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Suprafaţa şi structura teritoriului administrativ al comunei Vinţu de Jos
· Suprafaţă totală - 8862 ha
· Suprafaţă intravilan propus - 1408.8518 ha
· Suprafaţă extravilan - 7453.1482 ha
· Suprafaţă teren agricol - 5098 ha, din care:

▪ Arabil - 2797 ha;
▪ Păşuni - 1571 ha;
▪ Fâneţe - 685 ha;
▪ Vii - 20 ha;
▪ Livezi - 25 ha;

· Terten neagricol - 3764 ha din care:
▪ Păduri (terenuri forestiere) - 2915 ha;
▪ Ape - 176 ha;
▪ Drumuri - 233 ha;
▪ Terenuri degradate - 246 ha;
▪ Alte categorii (ape, construcţii,

infrastructură - 294 ha.
· Populaţie 2018 - 4860 loc.
· Număr locuinţe - 1886 (2018);
· Suprafaţă locuibilă - 87,111 mp;
· Suprafaţă locuibilă/loc - 18,14 mp;
· Densitate locuire - 54,13 loc/kmp;

Restructurările realizate în cadrul procesului de zonificare a teritoriului prevăzute prin PUG
sunt destinate dezvoltării următoarelor zone:

· Zonele cu potenţial de dezvoltare economică, servicii şi logistică structurate în jurul Polului
de dezvoltare Gară CFR – Vinţana şi Zona de nord-est;

· Pentru dezvoltarea infrastructurii turistice şi de petrecere a timpului liber cel mai mare
potenţial de dezvoltare este în zona Pârâul lui Mihai – Valea lui Mihai;

· Pentru extinderea locuirii, a serviciilor sociale şi infrastructură cele mai mari presiune se
regăsesc în partea de nord a localităţii Vinţu de Jos şi în partea de sud-vest şi vest.
În prezent tendinţe de dezvoltare  se înregistrează la nivelul satelor Vinţu de Jos, Vurpăr şi

Valea lui Mihai, cu precădere în preajma principalelor rute de acces şi a celor două centre urbane,
vecine. Acest interes se justifică şi prin limitarea intreprinderilor industriale noi în Alba Iulia,
principalul centru de gravitaţie economică şi administrativă a judeţului şi migrarea noilor investiţii
în producţie spre UAT-urile limitrofe acestuia.

Un interes investiţional mai redus fiind manifestat spre satele de munte, unde cea mai mare
investiţie rămâne Ferma pomicolă Stăuini, cu peste 20 ha, a familiei Morar P.
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3.4. Mediul economic
3.4.1. 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.23.

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, mai ales după 2010 s-au înmulţit numărul
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 agrară24: Ciocaşu, Crişeni, Gura Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina,
Poieniţa, Stauini, acestea fiind situate în zona înaltă a dealurilor 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 specialitate25 şi a informaţiilor directe din cadrul primăriei
la începutul anului 2018 pe teritoriul comunei erau înregistrate un număr de peste 400 de agenţi
economici. Potrivit datelor INSSE, la nivelul anului 2018, numărul mediu de salariaţi care îşi
desfăşurau activitatea în unităţile economice de pe teritoriul comunei  a fost de 664, şomajul de 0,43
% fiind catalogat la valori dintre cele mai mici din judeţ26 (3,6 %).

O pondere importantă în economia locală o ocupă agenţii economicii angrenaţi în activităţi
de transport (GIRO SRL; Molidul Laz SRL; Nyko & Yuli Trans S.R.L.); exploatarea şi prelucrarea
lemnului (DML Invest SRL; Agro-Montana SRL), comerţ produse în magazine specializate
(Galenica Mury S.R.L.; Dublis SRL; Carlex Duo SRL; Dani Construct SRL), activităţi agricole şi
conexe (Agro-Timaru SRL; Fitomar SRL; Belagrosan SRL; Timariu Company SRL); creşterea
animalelor (Lactofarm Bio SRL; Dali Carn SRL); panificaţie şi activităţi conexe (Telman SRL; Vial
SRL; Geoema SRL), cu caracter industrial şi de servicii (Kozara Shoes SRL; Kozara SRL; Pravara
SRL; Metalchim SRL etc), extracţia pietrişurilor şi nisipurilor (Intertrans Balastieră SRL) etc.

În privinţa numărului de angajaţi cea mai mare pondere o au sectoarele: activităţi industriale
(incălţăminte; exploatare şi prelucrarea lemnului), cu 250 angajaţi; transporturi cu 190 de angajaţi;
şi de cel al construcţiilor şi materialelor de construcţie, cu 59 de angajaţi, comerţ cu 48 angajaţi etc.

Astăzi principalele activităţi economice desfăşurate în UAT Vințu de Jos sunt:
- Industrie uşoară, cojocărie, exploatarea şi prelucrarea lemnului;
- Staţie de betoane, asfalt, materiale de construcţii, pavaje;
- Panificaţie/brutării;

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

24 lucrători agricoli, fiind vorba de o economie agrară de subzistenţă
25 Apud http://www.firmepenet.ro/Tyg-Legno-2001-Srl-Cod-Fiscal-13707500.html#Registrul-Comertului
26 Rata şomajului în judeţul Alba fost în luna ianuarie 2018 de 3,6 %

http://www.firmepenet.ro/Tyg-Legno-2001-Srl-Cod-Fiscal-13707500.html#Registrul-Comertului
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- Carmangerie;
- Confecţii metalice;
- Încălţăminte;
- Transporturi.

3.4.2. Principalele funcţiuni economice
Pentru comuna Vinţu de Jos, agricultura a fost şi a rămas una dintre ramurile principale ale

economiei locale. Din cele 8862 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 Mureşului.

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 342 ha. Această creştere nu este
vizibilă în creşterea suprafeţei agricole, care după anul 2000 a înregistrat o tendinţă de scădere
continuă, atingând în anul 2018 un minus de – 1,12 % . 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 acelaşi timp se înregistrează o creştere spectaculoasă a suprafeţelor de păşunat, cu, peste
60 % (de la 956 ha în 2000 la 1550 ha în 2018). Această creştere se explică, pe de o parte prin
creşterea suprafeţei totale a teritoriului administrativ  înregistrată după 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*
2000 2010 2018 2000-2018

Total suprafaţă UAT 8527 8839 8869 3,80%

Suprafaţa agricolă totală 5145 5075 5088 -1,12%

Suprafaţa arabilă 3138 2794 2794 -10,96%

Suprafaţa păşuni 959 1571 1551 61,83%

Suprafaţă fâneţe 896 685 711 -20,64%

Suprafaţă vii 65 20 20 -30,76%
Suprafaţă livezi 87 5 28 -67,81%

* Sursă: Primăria Vinţu de Jos şi 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 sus. Numai în perioada 2003-2010
suprafeţele agricole cultivate înregistrează o scădere de cca. 1,4 %, pentru ca ulterior să înregistreze
o uşoară creeştere.

Pe tipuri de culturi se constată o tendinţă de creştere a suprafeţelor cultivate cu grâu, legume
şi plante tehnice şi o scădere la porumb şi cartofi faţă de 2003.

https://statistici.insse.ro/
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Structura principalelor culturi agricole

CULTURA
2003 2008 2011 2019
Sup.
ha.

Prod.
to.

Sup.
ha

Prod.
to

Sup.
ha

Prod.
to

Sup.
ha

Prod.
to

Cereale 610 1750 750 3000 590 2950 798
Porumb 1195 3832 620 4092 864 5616 290
Plante
uleioase 79 151 50 105 208 416 391

Sfeclă 25 779 25 140 35 1925 8
Cartofi 76 1162 60 912 80 1200 25
Legume 100 1800 100 1600 136 2312 178
Livezi 572 1850 5 1950 28

Sursă: Primăria Vinţu de Jos

Activitatea în agricultură este susţinută de o bază materială adecvată, care asigură în bună
măsură necesităţile locale. La nivelul anului 2019 inventarul agricol al comunei era compus din:

Nr.
crt.

Denumirea utilajului Bucăţ
i

Obs.

1 TRACTOARE 157 2019
2 COMBINE PĂIOASE 11 2019
3 PLUGURI 80 2019
4 GRAPE CU DISCURI 53 2019
5 SEMĂNĂTORI

PĂIOASE şi
PRĂŞITOARE

80 2019

7 MAŞINI IERBICIDAT 25 2019
9 COSITORI MECANICE

- BALOTIERE
50 2019

10 ATELAJE HIPO 205 2011
Sursă: Primăria Vinţu de Jos

În agricultura comunei Vinţu de jos este înregistrat un număr important de agenţi economici,
din care enumerăm 7, cei mai importanţi, a căror domeniu de activitate este subscris domeniului
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agricol şi conex acesteia, conform codului CAEN. Aceştia sunt specializaţi pe activităţi diferite,
după cum urmează:

N
r.
cr
t.

AGENT
ECONOMIC LOCALIZARE SUPRAFAŢĂ

DEŢINUTĂ

ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ
(cf. cod caen)

1 SOCIETATEA
"VINŢANA"

Vinţu de Jos, str. L.
Blaga, nr. 63 972 ha Domeniul 0111: Cultivarea

cerealelor
3 FITOMAR SRL Vinţu de Jos, Str. 1

Decembrie 3
1762 ha Domeniul 0161: Activitati

auxiliare pentru prod. vegetala
4 ADINA

COMPANY SRL
Vinţu de Jos, Str.
Mihai Eminescu 40

800 ha Domeniul 0161 Activităţi
auxiliare pentru producţia
vegetala

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

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

6 AGRO TIMARIU
SRL

Sat. Valea Vinţului,
nr. 145

Cca. 800 ha Domeniul 01: Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase si a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase

7 SARMI FRUCT
SRL

Sat. Stauini 23 ha Domeniul 01 (CAEN 124):
Cultivarea fructelor seminţoase şi
sâmburoase

· Cultura plantelor cerealiere şi a nutreţurilor
Principalele plante cerealiere cultivate sunt: grâul comun, orz, orzoaică şi porumb, care în

anul 2018 au înregistrat cca 800 ha cultivate. Alături de acestea în ultimii ani a crescut interesul
cultivatorilor pentru plantele tehnice; floarea soarelui, sfecla de zahăr şi rapiţă, cu cca. 400 ha.
Dintre nutreţuri, alături de fânul natural, cosit pe timpul verii se cultivă trifoiul, lucerna şi porumbul
furajer.

· Creşterea animalelor
Cele peste 2260 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
evoluţie contradictorie în creşterea 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.
Trendul descrescător s-a schimbat după 2011, favorizat şi de acordarea subvenţiilor agricole pentru
animale, fapt care i-a determinat pe mulţi dintre localnicii care deţin animale să-şi depună cereri
pentru obţinerea subvenţiilor pentru animale, stopând întrucâtva tendinţa de decădere a acestei
ramuri agricole.
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În perioada 2011-2018 creşteri mai importante s-au înregistrat la bovine, de cca. 23,3 %; la
ovine de 22,8 %, în timp ce la porcine s-a înregistrat o scădere de 30 %.

Astfel, la nivelul anului 2018 în comuna Vinţu de Jos s-au înregistrat un număr de 3 ferme
agricole, 5 ferme zootehnice şi 5 amenajamente piscicole. În cea ce privește creșterea animalelor,
datele obținute de la primăria Vințu de Jos deyvăluie următorul tablou.

SPECIFICARE U.M.
PERIOADA
1990 2007 2011 2018

Bovine, total cap. 2874 600 560 730

Porcine cap. 3559 150 750 500
Ovi-caprine cap. 6110 5900 5766 7470
Cabaline cap. 100
Păsări cap. 23530 20000 20500 20000

Sursă – Primărie Vinţu de Jos; Institutul Naţional de Statistică ( https://statistici.insse.ro)

B. Funcţiunea silvică şi piscicolă
Conform datelor INSSE comuna Vinţu de Jos dispunea la 2010 de 2915 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  comercială  industrială şi de servicii
Funcţiunea comercială 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. Ulterior şi alţi investitori şi-au
deschis afaceri pe teritoriul administrativ al comunei, astfel că la sfârşitul anului 201827, potrivit
bilanţurilor financiare depuse, pe teritoriul comunei Vinţu de Jos funcţionau un număr de 414 agenţi
economici*, reprezentând 1,12 % din totalul agenţilor economici din judeţul Alba. Potrivit
statisticilor economice începând din 1990, în localitatea Vinţu de Jos, au fost înregistrate la
Registrul Comerțului un număr de 318 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 173
firme dintre care 152 sunt încă active conform ANAF. Un număr de 64 firme înregistrate în comună
figurează ca fiind inactive fiscal. Pentru anul 2018 au depus datele de bilanț un număr de 118
firme28. Numărul de angajaţi la nivelul comunei este de 748, cu o medie de 6,34.

27 Apud: https://www.topfirme.com/judet/alba/localitate/vintu%20de%20jos/
* 96 firme sunt înregistrate în afara UAT Vinţu de Jos.
28 https://www.listafirme.ro/harta/alba-vintu-de-jos.htm

https://statistici.insse.ro/
https://www.topfirme.com/judet/alba/localitate/vintu%20de%20jos/
https://www.listafirme.ro/harta/alba-vintu-de-jos.htm
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La nivelul anului 2018 cifra de afaceri realizată de către aceşti agenţi economici se ridica la
135,3 milioane lei (30,7 milioane euro), reprezentând 0,57% din cifra de afaceri din Judetul Alba.
Cu un număr total de angajaţi de 664 persoane s-a realizat un profit  net de 16,4 milioane lei (3,7
milioane euro), reprezentând 1,09% din profitul net realizat in Judetul Alba

În funcţie de domeniu, cea mai mare cifră de afaceri înregistrată s-a realizat pe următoarele
coduri CAEN:

CAEN: 4941 – Transport rutier de mărfuri, cu o cifră de afaceri de 50,7 milioane
de lei (11,5 milioane euro);

CAEN 1610 – Tăierea şi rindeluirea lemnului, cu o cifră de afaceri de 29,3
milioane lei  (6,7 milioane euro);
CAEN 4773 - Comerţ cu ampănuntul al produselor farmaceutice, în magazine
specializate, cu o cifră de afaceri de 16,8 milioane lei (3,8 milioane euro);
CAEN 161 – Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, cu o cifră de afaceri de
7,5 milioane lei (1,7 milioane euro);
CAEN 4719 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare, cu o cifră de afaceri de 5,7

milioane lei (1,3 milioane euro).
După cum se poate constata unul dintre domeniile cele mai rentabile se dovedeşte a fi

comerţul cu medicamente, practicat de 2 agenţi economici (0,48% din totalul agentilor economici
din Vintu de Jos), cu un număr de 33 angajaţi, au adfus un profit net de 1,3 milioane lei (294.681
euro), reprezentând 7,89% din profitul net realizat la nivelul comunei.

Pentru a ilustra cât mai bine topul activităţilor economice la nivel de comună, în funcţie de
cele trei elemente definitorii: cifră de afaceri; număr de angajaţi şi profit am ales primii 5 agenţi
economici. Rezultatele înregistrate se prezintă astfel:

După cifra de afaceri înregistrată în 2018 avem:
1. GIRO SRL cu domeniul de activitate în Transporturi rutiere de marfuri a înregistrat o

cifră de afaceri de 38.260.716 lei;
2. DML INVEST SRL cu domeniul de activitate taierea si rindeluirea lemnului, a înregistrat

o cifră de afaceri de 26.996.277 lei;
3. GALENICA MURY S.R.L., având ca domeniu de activitate Comert cu amanuntul al

produselor farmaceutice, in magazine specializate, a înregistrat o cifră de afaceri de 16.379.024 lei;
4. MOLIDUL LAZ SRL,  având ca domeniu de activitate Transportul rutier de marfuri a

înregistrat o cifră de afaceri de 5.051.896 lei;
5. DANI CONSTRUCT S.R.L., cu domeniul Comerţ cu amanuntul în magazine

nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, a inregistrat o cifră de afaceri de
4.604.354 lei;

După numărul de angajaţi primele cinci firme sunt:
1. GIRO SRL cu 156 de angajaţi;
2. KOZARA SHOES SRL cu 127 angajaţi;
3. GALENICA MURY S.R.L cu 31 angajaţi;
4. BIO TERAPIA PLUS SRL cu 29 angajaţi;
5. DML INVEST SRL, cu 28 de angajaţi.
În cea ce priveşte profitabilitatea, pe primele 5 locuri în topul local figurează:
1. DML INVEST SRL, cu un profit net de 3,6 milioane lei (808.305 euro);
2. GIRO SRL, cu un profit net de 2.4 milioane lei (539.739 euro);
3. INCUBA REPRODUCTION S.R.L., cu activităţi în domeniul cultivării cerealelor ,

plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase şi un profit de 2.2
milioane lei (500.000 euro);

4. FITOMAR S.R.L., cu activităţi auxiliare pentru productia vegetala, a înregistrat un profit
de  1.9 milioane lei (422.094 euro);

5. GALENICA MURY S.R.L., cu un profit de 1.3 milioane lei (293.392 euro).
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Funcţiunea specială
Trebuie menţionat faptul că pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos Ministerul

Apărării Naţionale are în administrare  un imobil, cu numărul 909, în suprafaţă totală  de 879.740,00
mp, situat în intravilanul localităţii. Destinaţia dată imobilului de către administrator este cea de
depozit de muniţii, conform potrocolului  nr. A-1090 şi 4349 din data de 20,05,2015, încheiat între
reprezentantul U.M. 01496 Vinţu de Jos şi cel al Primăriei  comunei Vinţu de Jos. În zona de
siguranţă a imobilului amintit se instituie interdicţia de construire.

D. Funcţiunea şi potenţialul turistic
Teritoriul vast al comunei şi  formele de  relief diversificate, de la cel de luncă până la

dealurile înalte ale Vinţului cu perspectiva oferită asupra Văii Mureșului și a depresiunii Sebeș -
Alba, 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 naturale și antropice, 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”, 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  A1 şi drumul

european E 81 (DN 1) şi la reţeaua feroviara (Gara Vinţu de Jos fiind unul dintre cele mai
importante noduri feroviare ale ţării). Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional
Sibiu, la cca. 70 km de localitatea de reşedinţă a comunei - Vinţu de Jos.

Situaţia infrastructurii
· Infrastructura turistică de cazare a zonei include  atât teritoriul administrativ al comunei cu

un Hotel de trei stele şi o pensiune de trei margarete, cât şi la infrastructura celor două
municipii mărginaşe; Alba Iulia şi Sebeş, cu hoteluri 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, Sebeş, Galda de Jos, Vinţu de Jos, Pianu
de Jos; Câlnic; Ighiu, Teiuş, 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 şi cultural.

Sebeş : Are o infrastructură turistică relativ bine dezvoltată, cu cca. 17 unităţi de cazare
turistică, dintre care 3 hoteluri de 4 stele şi mai multe pensiuni de trei margarete.
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Principalele forme de turism şi atracţii turistice ale zonei sunt:
· Turism activ: Piatra Cetii şi Cheile Cetii (Galda de Jos)
· Turism cultural şi 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);

◦ Câlnic: Cetatea ţărănească; Biserica evanghelică; Satul vechi cu Primăria etc:
◦ Cricău: Ansamblul bisericii evanghelice fortificate (sec.XIII-XV); Conacul San

Benedictus, Piatra Craivii, vf. Sfrdelaşu, Cetatea dacica Apoulon - Piatra Craivii;
Situl de epocă romană – Tibru etc.

◦ Ighiu: Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” - sec. XVIII; ruina Bisericii 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;

◦ Gârbova (de Sebeş): Cetatea Graevilor; Primăria Gârbova; Bazilica romanică,
Cetatea ţărănească de secol XIV etc;

◦ Pianu de Jos: Biserica Luterană; Terenul de golf Paul Tomiţă; Casa memoriala
Augustin Bena Pianu de Jos; Biserica de lemn Pianu de Sus etc.

◦ 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.

◦ Sebeş: Râpa Roşie; Fortificaţia oraşului cu turnurile sale de apărare (Croitorilor;
Cizmarilor; Poligonal, de Nord, de Vest etc.); Ansamblul Bisericii evanghelice;
Casa Zapolya; Moara; Poşta Veche; Casa Binder etc.

◦ 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 şi vinotecile de la Alba Iulia;  Ighiu;  Ţelna, Bucerdea
Vinoasă, Sebeş şi Gârbova.

· Alte atracţii: Situl arheologic Tărtăria; Accesul spre traseul turistic al Văii Sebeşului şi
Munţii Şureanu.

Revenind la UAT Vinţu de Jos, considerăm că deţine un potenţial turistic 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 și 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:

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

- bisericile ortodoxe şi biserica mănăstirii romano-catolice, pentru iubitorii turismului
ecumenic;
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- fostele reşedinţe şi conace care se mai păstrează (Conacul Teleki şi Conacul Kendeffy-
Horvath din Vinţu de Jos, Conacul Binder din Vurpăr;

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

- forme de utilizare în gospodăria tradiţională a pietrei locale;
- cascada şi sectorul de cheile de la Piatra Dubli
Infrastructura de cazare se găseşte într-o fază incipientă datorită şi presiunii exercitate de

către centrele urbane mărginaşe. În prezent funcţionează la Vinţu de Jos un hotel de 4 stele – Hotel
Cardinal şi două pensiuni: Pensiunea „Drumul Dragostei” trei stele şi Pensiunea Ana, neclasificată.

3.4.3.  Profilul economic actual şi de perspectivă
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. Un impact major asupra dezvoltării de perspectivă a comunei îl
va avea traspunerea în practică a proiectului ADR Centru de realizare a celui mai mare terminal
multimodal din zona Transilvaniei. Această investiţie, peste 25 de milioane de euro, aprobată
pentru zona Sebeş – Vinţu de Jos vine să faciliteze preluarea transportului de marfă de pe căile de
transport rutier pe cel feroviar şi invers, cunoscând faptul că prin gara Vinţul de Jos au fost
transportate la nivelul anului 2018 cca. 2,08 milioane tone an iar prin mijloace auto 1,71 milioane
tone anual. De asemenea, în ultimii ani pe piaţa locală şi-au făcut apariţia investitori importanţi,
precum grupul irlandez din construcţii CRH, care au preluat divizia de betoane a  grupului italian
Pomponio. Menţionăm de asemenea, activitatea firmei Iveco Trucks Services, dealerul de
proprietate Iveco din România, care a deschis un nou centru de vânzări și service la Vințu de Jos.

Vințu de Jos dispune de un important potențial de dezvoltare a serviciilor atât către populaţie
cât şi pentru terţi, precum și a IMM-urilor, potenţial favorizat tocmai de amplasamentul său într-o
zonă de convergenţă a mai multor direcţii de comunicare şi transport. Acest fapt explică puternicul
avânt luat de unele firme de transport şi logistică, precum GIRO SRL şi Molidul Laz SRL, cu o
cifră de afaceri cumulată de 9,8 milioane euro. În cea ce priveşte competitivitatea faţă de media
naţională, cele mai bune rezultate s-au obţinut în urma activităţilor auxiliare pentru producţia
vegetală (Cod CAEN 0161), cu un procent de 1172 %.
În acest context putem menţiona şi dezvoltarea serviciilor turistice, la a căror dezvoltare poate
contribui o mai bună valorificare a potenţialului sau natural,  cultural-istoric, dar şi faptul că poate
deveni un punct de plecare pe diverse trasee turistice: Cetăţile ţărăneşti din sudul Transilvaniei,
Alba Iulia şi împrejurimile sale, Valea mijlocie a Mureşului, Munţii Şureanu cu capabilităţile sale
turistice, Transalpina etc.

Agricultura tradiţională, bazată pe cultivarea pământului are puţine şanse la o dezvoltare
deosebită din cauza suprafeţelor limitate de terenuri agricole, dar producătorii locali îşi pot îndrepta
atenţia spre culturi tehnice de interes major, precum plante medicinale, hamei, plante textile sau
legumicole. Acest fapt este favorizat şi de posibilităţile de irigare a unor importante suprafeţe de
teren, infrastructura necesară în acest sens, aflată astăzi într-o stare avansată de degradare, există
totuşi.

În trecutul istoric domeniul feudal al Vinţului făcea parte din feuda Episcopiei romano-
catolice de Alba Iulia, care deţinea în zona Mereteu – Vurpăr – Inuri importante suprafeţe viticole,
care s-au păstrat în general până în perioada comunistă în cadrul podgoriei Albei Iulia, când acestea
au fost distruse treptat. În contextul existenţei unei tradiţii seculare şi a unui teren propice, credem
că zona ar putea reveni în domeniu vini-viticol cu un real succes.

Comuna Vinţu de Jos are un potenţial ridicat în domeniul pomiculturii. Expunerea
preponderent sudică şi sud-estică a Dealurilor Vinţului, cu o climă adecvată cât şi calitatea solurilor,
permite o bună dezvoltare a pomilor fructiferi.  Prezenţa acestora în zonă este veche, fiecare
gospodărie având în jurul casei grădini cu pomi fructiferi, a căror producţie era valorificată pe
pieţele oreşelor Alba Iulia şi Sebeş sau erau folosite la obţinerea spirtoaselor locale, a ţuicii.
Depopularea satelor de munte şi îmbătrânirea populaţiei a dus la decăderea pomiculturii, cu toate că



65

potenţialul său de dezvoltare rămâne unul real. Începutul a fost făcut de către un investitor local,
care după câţiva ani de muncă în străinătate şi-a investit toate economiile inclusiv fonduri europene
pentru a înfiinţa o livadă pe cca. 20 ha în zona satului Stauini. Odată cu intrarea livezii pe rod
rezultatele s-au dovedit excelente, producţia permiţând asigurarea uei importante părţi din piaţa
locală, cu perspectiva de a fi valorificată la nivelul întregii ţări. În aceste condiţii credem posibil ca
extinderea pomiculturii să aducă un plus de valoare unei importante părţi din teritoriul administrativ
al comunei, aceasta putând fi amplificată prin deschiderea unor fabrici de prelucrare şi conservare a
fructelor şi a produselor auxiliare acestora.

Realizarea infrastructurii majore de transport din zonă (drumuri naţionale, autostrăzi şi căi
ferate) a deschis oportunitatea pentru unii investitori de a utiliza pietrişurile şi nisipurile din Lunca
Mureşului, transformând importante suprafeţe agricole în balastiere. În urma acestora au rămaş o
serie de lacuri şi bălţi artificiale, alimentate doar de pânza freatică. O parte dintre aceste „bălţi” care
ar putea sta la baza înfiinţării unor ferme piscicole  pentru creşterea crapului sau al altor specii de
apă dulce. Peştele obţinut putându-şi găsi posibilităţi de valorificare pe piaţa locală şi zonală.
Dar reconversia acestor terenuri „degradate” se poate îndrepta şi spre amenajarea unor zone de
agrement pentru populaţie, un debuşeu excelent pentru orăşenii din cele două centre urbane vecine
de a-şi petrece sfârşitul de săptămână. Ameanjarea unor ştraduri cu plaje artificiale, a unor terase,
spaţii de cazare şi campare ar putea contribui la dezvoltarea zonei şi la crearea de noi locuri de
muncă.

Identificarea tendinţelor generale de dezvoltare
La nivelul teritoriului administrativ se remarcă următoarele tendinţe de dezvoltare:

- Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, a circulaţiei şi îmbunătăţirea
serviciilor publice.

- Dezvoltarea agriculturii prin creşterea rolului micro-fermelor şi a fermelor de familie,
inclusiv prin revenirea la creşterea rolului legumiculturii şi a unor culturi de nişă.

- Interesul crescând acordat dezvoltării pomiculturii, a prelucrării şi valorificării fructelor în
stare proaspătă sau conservată;

- Dezvoltarea industriei de producţia a materialelor de construcţie,  a produselor agro-
zootehnice (morărit şi panificaţie; brânzeturi şi prelucrareva cării); a prelucrării lemnului
etc.

- Diversificarea şi extinderea infrastructurii de logistică şi transport, a capacităţilor de
depozitare şi transbordare în cadrul unor structuri de tip terminal multimodal.

- Dezvoltare a serviciilor turistice, a capacităţilor de cazare şi de petrecere a timpului liber.
- Dezvoltarea şi extinderea serviciilor către populaţie (reparaţii şi transporturi auto, serviciile

de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului etc.);
- Creşterea nivelului de trai, mai vizibil în cadrul familiilor cu potenţial mai ridicat de muncă

şi a celor din administraţie, învăţământ şi sănătate.
În plan spaţial se conturează nuclee de dezvoltare economică mai evidente în sectorul gării

CFR şi a platoului Vinţişoara, în zona de nord-est a teritoriului, la limita cu teritoriul administrativ a
municipiilor Alba Iulia şi Sebeş. Pentru activităţi turistice şi de petrecere a timpului liber se remarcă
posibilităţile oferite de restructuraea unor activităţi economice din zonele Pârâul lui Mihai
(Căptălan) şi Saroşa.
Dezvoltarea pomiculturii şi a unor activităţi  convergente acesteia se conturează tot mai evident în
zona colinară din perimetru Stauini – Pârâul lui Mihai.

3.4.4. Zone cu potenţial de dezvoltare economică, urbanistică şi de
infrastructură
Zone cu potenţial de dezvoltare economică, urbanistică şi de infrastructură

La nivelul comunei Vinţu de Jos s-au conturat deja câteva zone cu potenţial de dezvoltare
economică, urbanistică şi de infrastructură, după cum urmează:
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I. Zone de dezvoltare agro-industrială
A. Zona de dezvoltare economică nord-est, este situată în partea de nord-est a

teritoriului administrativ, cu acces direct la DN 1 şi la DJ 107 C.  Fără a avea o  structură unitară,
aceasta este împărţită în mai multe nuclee, cu activităţi diferite: logistice, construcţii şi materiale de
construcţie, turism etc. În prezent acesta se prezintă sub forma a şase nucleie de dezvoltare, după
cum urmează:

1. Complexul logistic şi de transport internaţional „GIRO”;
2. Unitatea logistică şi industrială „Trei Poduri”;
3. Ferma „Trei Poduri”;
4. Complexul turistic şi de agrement „Drumul Dragostei”;
5. Unităţile de logistică şi materiale de construcţie „Pomponio” - CRH;
6. Staţia de gaz Vinţ.

Unul dintre aceste nucleie este situat între traseul DJ 107 C și râul Mureș. În acest areal sunt
amplasate bazele de producţie a firmelor: Newamport Asfalt SRL, Pomponio Logistic şi Divizia de
betoane  Pomponio, preluată recent de către grupul irlandez din construcţii CRH. Aceste firme sunt
specializate pe confecţionarea unor prefabricate, a exploatărilor de nisipuri şi pietrişuri de pe malul
drept al Mureşului, în amonte de confluenţa acestuia cu Pârâul lui Mihai. Tot aici, dar pe partea
opusă a DJ 107 C este amplasată Staţia zonală de compresare a gazului metan, aparţinând Transgaz,
sectorul Arad. În zonă, in apropierea unei foste staţii de sortare a agregatelor minerale, astăzi
dezafectată, este amplasată unitatea logistică a firmei GIRO SRL, unitate specializată pe transportul
intern şi internaţional de mărfuri.

La limita cu UAT Alba Iulia, pe un braş fosil al râului Sebeş, cu acces direct la DJ 107 C
este amplasată Pensiunea agroturistică de trei margarete – Drumul Dragostei – compus dintr-o
unitate de cazare cu 20 de locuri, restaurant şi terasă, piscină în aer liber, teren de tenis etc. Tot de
acestă unitate aparţine şi un manej cu 7 cai pur sânge englez şi arab, pentru agrement şi echitaţie.
Locul este căutat atât de către iubitorii de linişte şi relaxare, cât şi de cei care doresc să participe la
cursuri de călărie sau drumeţii călare.

În zona „Trei Poduri” situată în partea de nord-est a comunei Vinţu de Jos, pe un teren
delimitate de linia ferată şi drumul naţional, cu o racordare directă la DN 1 se găseşte firma „Iveco
Truck Services ”, important centru de vânzări și service al Iveco Trucks Services, dealerul de
proprietate Iveco din România, CLASS (utilaje agricole) şi DML INVEST SRL.  Ultima este o
unitate specializată pe fabricarea de peleţi din deşeuri lemnoase, provenind de la unităţi economice
şi persoane fizice din judeţ.
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Aici mai funcţionează „Popasul turistic Izvor”, o unitate turistică cu tradiţie, favorizată de existenţa
unui izvor natural de terasă, utilizat în trecut atât de către localnici cât şi de către transportatori.
Deşi activitatea turistică este slab dezvoltată, în ultimii ani există perspectiva înfiinţării unor noi
capacităţi de cazare care să facă faţă cerinţelor actuale.

În dreptul unităţii  DML INVEST SRL, peste linia ferată şi la capătul terasei înalte a
Mureşului, la limita cu UAT Sebeş, este amplasată o Fermă agricolă familială, de mică capacitate,
specializată pe recuperarea, îngrăşarea şi valorificarea cabalinelor. Tot aici, pe locul fostei fabrici de
prelucrare a hameiului se găseşte infrastructura pentru logistică a unui investitor, implicat în
exploatarea lemnului din Munţii Sebeşului.

Amplasarea
acestor nuclee
de dezvoltare în
teren este
ilustrată prin
următoarele
coordonate:

B. Polul
de dezvoltare Gară CFR –
Vinţişoara

Este situat pe platoul
din partea de est a localităţii
Vinţu de Jos, spre Sebeş, în
jurul drumului european E 68
(DN 7), cu legătură atât la
reţeaua de transport feroviar cât
şi la cel rutier. Această zonă de
dezvoltare include atât gara

feroviară de la Vinţu de Jos, cât şi platoul Vinţişoara, până la limita administrativă cu UAT Sebeş.
Potrivit documentaţiei PUG, aici se propune o zonă de dezvoltare cu trei faze de dezvoltare, din
care: înfiinţarea unui Pol de transfer economic, situat de o parte şi de alta a DN 7, inclusiv în zona
gării. În jurul acestuia se vor putea  concentra atât activităţi de depozitare şi comercializare, cât şi
spaţii de producţie-montaj, birouri, facilităţi pentru transportatori, vamă, telecomunicaţii etc,
urmând ca ulterior în funcţie de necesităţile locale acesta să fie extins.

Prezenţa şi dezvoltarea acestuia este justificată de accesul direct la Reţeaua de Transport
Europeană TEN-T, reţea esențială pentru promovarea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și
cetățenilor în întreaga UE, precum și pentru stimularea coeziunii economice, sociale și teritoriale
între toate statele membre și regiunile lor, dar și dincolo de granițele UE.

Într-un cadru mai larg zona Sebeș-Vinţu de Jos este considerat un punct strategic pe harta
rețelei de transport a României, atât prin prisma autostrăzilor (două noduri Sebeş nord şi Sebeş
Vest), cât și a liniilor ferate din regiune. Zona are două legături către autostrăzile Sebeș-Turda (A
10) și Sibiu-Lugoj (A 1), precum și către calea ferată, prin nodul feroviar de la Vințu de Jos, unde se
intersectează liniile către Alba Iulia, Orăștie şi Sibiu.

Menţionăm totodată faptul că Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a
inclus această zonă printre locaţiile potrivite pentru demararea unui proiect de înfiinţare a unui
important terminal multimodal, care să faciliteze preluarea transportului de marfă de pe căile de
transport rutier pe cel feroviar şi invers, investiţie estimată la peste 25 de milioane de euro.

ZONA DE DEZVOLTARE NORD-EST
TREI PODURI

Nr. crt Long (X) Lat. (Y)
1 387157,537 503476,681
2 387005,518 502680,58
3 386637,471 502828,599
4 386497,453 503012,622
5 386513,455 503112,635
6 386553,46 503140,638
7 387105,531 503504,685
8 387157,537 503472,681
9 387157,537 503472,681
10 387157537 503476681

ZONA DE DEZVOLTARE NORD-EST
DRUMUL DRAGOSTEI

Nr. crt Long (X) Lat. (Y)
1 386861,501 504076,757
2 386857,499 504076,757
3 386873,501 503968,744
4 386997,517 503900,735
5 387033,521 503956,742
6 387137,535 503968,744
7 387257,55 503876,732
8 387293,554 503812,724
9 387125,533 503532,688
10 386777,489 503720,712
11 386637,471 503828,726
12 386861,501 504076,757

ZONA DE DEZVOLTARE NORD-EST
GIRO

Nr. crt Long (X) Lat. (Y)
1 384365,183 502224,522
2 384113,151 502476,554
3 384289,173 502540,562
4 384409,188 502756,59
5 384457,194 502788,594
6 384693,224 502508,558
7 384369,183 502220,522
8 384365,183 502224,522

ZONA DE DEZVOLTARE NORD-EST
POMPONIO

Nr. crt Long (X) Lat. (Y)
1 385429,318 503384,669
2 385441,319 503384,669
3 385577,336 503528,688
4 385653,346 503716,712
5 385645,345 503928,738
6 385525,33 504168,769
7 385509,328 504272,782
8 385541,332 504452,805
9 385625,343 504248,779
10 385621,342 504208,774
11 385697,352 504000,748
12 385989,389 503880,732
13 386069,399 503944,74
14 386333,433 503636,701
15 386113,405 503568,693
16 385633,344 503220,649
17 385733,356 503080,631
18 385645,345 503000,621
19 385529,33 503144,639
20 385589,338 503192,645
21 385429,318 503384,669
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Astăzi în acest areal este amplasată unitatea de prelucrare şi industrializare a lemnului
„Forest Montana SRL”, cu depozitul de lemne, dar şi alte unităţi precum: DML Invest SRL,
CAEDO CONSTRUCTII SRL; NYKO & YULI TRANS SRL; MANOILA COMPANY SRL ;
BIO TERAPIA PLUS SRL, ELIS PAVAJE; Montana SRL, precum şi două ferme agricole: Ferma
de oi Bărbulescu şi Ferma Paşca.

Delimitarea grafică propusă pentru zona situată pe teritoriul UAT Vinţu de Jos este dată
alăturat, împreună cu coordonatele de delimitare propuse.

II.  Zone de dezvoltare a potenţialului turistic şi de petrecere a timpului liber
În contextul unui necesar tot mai mare de agregate minerale pentru realizarea infrastructurii

de transport din zonă, mai mulţi investitori au excavat suprafeţe importante de teren din lunca
Mureşului, situate în zona de confluenţă a râului cu torenţii de versant: Pârâul lui Mihai şi Valea Lui
Mihai. După închiderea exploatărilor, proprietarii s-au angajat de a valorifica terenurile rămase prin
amenajări cu caracter turistic. În acest mod, în cele două zone au rămas mai multe lacuri artificiale,
alimentate din pânza freatică şi terenuri a căror conversie în scopuri turistice este nu numai posibilă
ci şi necesară. În acest sens răspunderea administraţiei locale este una evidentă, de a urmări modul
cum au fost respectate condiţiile impuse prin avizul iniţial de construire.

A. Pârâul lui Mihai (Căptălan)

În această zonă suprafaţa de teren care necesită măsuri de reconversie se ridică la cca. 63 ha, aici
fiind formate un număr de 7 lacuri artificiale de mărimi diferite, alimentate momentan din pânza
freatică, care pot fi transformate într-o excelentă zonă turistică şi de petrecere a timpului liber, prin
amenazări  specifice.  Desigur, unele dintre ochiurile de apă pot fi amenajate ca pescării, a căror
produse pot fi utilizate atât pentru piaţa locală, cât şi pentru pescuitul sportiv şi/sau repopularea

VINŢU DE JOS - GARĂ-VINŢIŞOARA

Nr. crt Long. (X) Lat. (Y)
1 383448,712 499687,153
2 383448,712 499683,153
3 384620,861 500243,224
4 385100,921 499819,171
5 384812,885 499415,119
6 384724,874 499527,133
7 384192,806 499111,079
8 384148,801 499203,092
9 383956,776 499087,077
10 383532,722 498983,064
11 383448,712 499687,153

PÂRÂUL LUI MIHAI

Nr. crt LONG. (X) LAT. (Y) Nr. crt LONG. (X) LAT. (Y)
1 384445,927 503606,92 15 385496,06 503582,917
2 384383,919 503614,921 16 385392,047 503492,906
3 384309,91 503706,933 17 385290,034 503456,901
4 384215,898 503880,955 18 385126,013 503482,905
5 384167,892 503880,955 19 385058,005 503530,911
6 384427,925 504271,005 20 384975,994 503608,921
7 384547,94 504333,013 21 384905,985 503650,926
8 384739,964 504381,019 22 384819,974 503754,939
9 385011,999 504016,972 23 384665,955 503840,95
10 385162,018 504082,981 24 384597,946 503850,951
11 385272,032 504152,99 25 384497,934 503820,948
12 385338,04 504196,995 26 384443,927 503754,939
13 385566,069 503830,949 27 384441,926 503608,921
14 385434,052 503734,937 28 384445,927 503606,92
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râului Mureş cu unele specii. Alte lacuri şi terenuri pot fi utilizate pentru realizarea unor spaţii de
cazare, terase şi alte spaţii comerciale, ştrand, plaje amenajate etc.

O atare investiţie necesită o anumită protecţie împotriva inundaţiilor provocate de râul
Mureş, prin realizarea unui dig de protecţie în zonă, dar având în vedere starea infrastructurii de
acces şi apropierea de oraşele Alba Iulia şi de Sebeş, constituie un debuşeu excelent pentru
populaţia urbană pe timpul verii.

B. Saroșa (Valea lui Mihai)
La nord de confluenţa pârâului Valea lui Mihai cu Mureşul, cunoscut de către locanici ca

„Saroşa” pe malul drept al râului şi la cca 800 m de sat se găseşte o altă exploatare de agregate
minerale a firmei TOBIMAR SRL, cu o

suprafaţă de cca.
18 ha, a cărei
finalitate se
apropie şi care
poate fi
convetită foarte
bine într-o zonă
turistică şi de
agrement.
Dimensiunile

celor trei lacuri şi amplasamentul lor asigură
condiţii excelente pentru amenajarea în zonă a
unui Complex turistic, care să includă spaţii de cazare, case de vacanţă, ştrand cu plajă artificială
etc.

C. Zona „Luci 2000”
Este cea mai veche amenajare cu caracter turistic, înfiinţată înainte de anul 2000, situată în

partea de sud-vest a localităţii Vinţu de Jos, la limita cu comuna vecină Sălişte, ocupând teren pe
teritoriul ambelor UAT. Amenajările existente includ spaţii de cazare, restaurant şi terase, săli
pentru evenimente speciale precum şi o mică bisericuţă, unde cei care poposeau aici se puteau ruga.
Fiind amplasată la un drum european (E 68), principalii clienţi au fost atât turiştii cât şi şoferii de
autocamioane.

III. Spaţii de dezvoltare şi extindere a locuirii
A. Zona istorică a localităţii
Încă de la început aşezarea a fost conectată la râul Mureş şi la drumul de uscat ce străbătea

zona încă din perioada romană. În decursul timpului sub presiunea inundaţiilor, dar mai ales după
marile inundaţii care au afectat localitatea în anii 1970 şi 1975, în condiţiile în care digul de
protecţie al localităţii era impropriu, vatra localităţii a manifestat tendinţe tot mai evidente de
deplasare spre sud, spre linia ferată, în timp ce spaţiu cuprins între actualul DJ 107 C şi dig a
devenit mai puţin atractiv. În prezent, odată cu extinderea infrastructurii tehnico-edilitare şi
modernizarea străzilor se manifestă o anumită presiune şi asupra acestei zone, atât în cea ce priveşte
noi construcţii cât şi modernizarea celor existente. Unităţi importante de locuire, dar şi amenajări cu
caracter sportiv şi de petrecere a timpului liber pot fi aşezate în zona Mănăstirii catolice şi a ruinelor
Castelului Martinuzii, pe malul drept al Văii Pianu. În condiţiile lucrărilor hidrotehnice, de refacere
şi înălţare a digurilor care au avut loc în zonă, riscul unor inundaţii s-a redus simţitor.

B. Zona din nordul localităţii
Este amplasată în amonte de vatra actuală a localităţii, între digul de protecţie a Mureşului şi

prima terasă, fiind străbătută de DJ 107 C. Suprafaţa acestei zone măsoară cca 50 ha, fiind ocupată
în prezent de terenuri agricole, dar şi cu câteva construcţii noi ridicate aici.

C. Zona de sud-vest a localităţii

VALEA LUI MIHAI

Nr, crt Long. (X) Lat. (Y)
1 383367,791 502855,127
2 383366,791 502855,127
3 383680,83 503064,153
4 383917,86 502930,136
5 383882,855 502776,116
6 383780,842 502555,088
7 383658,827 502500,081
8 383367,791 502855127
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Este situată în partea de sud-vest a localităţii, de o parte şi de alta a pârâului Pianu, fiind
delimitată de fostul cartier Vinţu Nou şi linia ferată. Dezvoltarea acesteia depinde foarte mult de
cereri viitoare. Tot aici este situat şi cimitirul localităţii, care necesită suplimentări de teren.
Dezvoltarea zonei este condiţionată şi de existenţa unor străzi/uliţe de o parte şi de alta a cursului
de apă menţionat, a căror descărcare se face în DJ 107 C.

3.5. Infrastructură tehnico-edilitară
3.5.1. 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.

Deşi în prezent nu mai sunt folosite, Vinţu de Jos a dispus de amenajări pentru irigaţii
amplasate în lunca râului Mureş, sector Alba Iulia – Vinţu de Jos. Această reţea a inclus o reţea
hidraulic distinctă de structuri, formată din canale, pompe, conducte care erau 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.

3.5.2. Sisteme  de alimentare cu apă
Localitatea Vinţu de Jos dispune în totalitate de o reţea de alimentare cu apă proprie, fiind

conectată la Sistemul zonal de alimentare cu apă – Valea Sebeşului. În prima fază, încheiată în cea
mai mare parte s-a realizat alimentarea cu apă pentru localitatea Vinţu de Jos (75,1 %).

În faza a doua de extindere a alimentări cu apă, reţeaua de alimentare cu apă din aceiaşi
sursă a fost extinsă spre satele situate pe malul drept al Mureşuluie: Câmpu Gobli (branşat 100 %),
Mereteu (branşat 100 %), Părăul lui Mihai (branşat 91,11 %), Valea Gobli (branşat 64,7 %), Valea
Vinţului (branşat 21,12 %) şi Vurpăr (branşat 79,14 %). Proiectul a demarat încă din 2012 prin
alocarea a circa 12 miliarde de lei vechi din bugetul local, prin care s-au realizat o staţie de pompare
a apei în localitatea Vurpăr şi o supratraversare a râului Mureş. Noua reţea care leagă centrul de
comună cu gospodăria de apă din localitatea Vurpăr are o lungime de 970 ml, fiind realizată din
PEHD Dn 160 mm, disponibilă la o presiune de 4 atm.

De la gospodaria de apă pleacă reteaua de distribuţie, realizată în sistem arborescent, cu o
lungime de 10.896 ml (din care 8.240 ml în etapa II-a), realizat din ţeavă PHED (cu diametre între
110 şi 40 mm) şi prevăzut cu 20 de cămine de vane. Noul sistem include 2 staţii de pompare,
rezervorul tampon cu o capacitate de 10 mc, sistemul de tratare, 30 hidranţi supraterani şi o cişmea.

La nivelul anului 2019 sistemul de alimentare cu apă în Vinţu de Jos, gestionat în prezent de
către SC APA CTTA SA, însumează o lungime de 33,7 km (inclusiv faza a doua) şi incude satele
Cîmpu Globii, Dealu Ferului, Mereteu, Pârâul lui Mihai, Valea Goblii, Vințu de Jos, Vurpăr.
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La nivelul anului 2018 din cele 1886 locuinţe existente la nivelul UAT-ului sunt racordate
un număr de 1025, reprezentând 75 % din locuinţele posibil racordabile. Numărul de persoane care
beneficiază de aprovizionarea cu apă în sistem centralizat din comună este de 4050 de locuitori,
reprezentând 84,36 %. O situaţie mai specială se înregistrează în cazul localităţii Inuri, unde cele 14
familii cu sprijinul primăriei şi-au realizat propria reţea de alimentare cu apă, prin captarea unui
izvor de versant cu debit mai mare.

Pentru satele de munte: Crișeni, Ciocașu, Dealu Ferului, Gura Cuțului, Hațegana, Laz,
Mătăcina, Poienița, Stăuini şi Valea lui Mihai, cu un număr de 96 de gospodării, sistemul de
alimentare cu apă rămâne pe mai departe unul individual, din surse proprii: fântâni şi izvoare de
versant29.

3.5.3. Canalizare
In prezent o reţea de canalizare funcţională la nivelul întregii localităţi funcţionează numai

în Vinţu de Jos. Aceasta însă nu asigură conectarea întregii localităţi, mai existând straăzi mărginaşe
care încă nu au canalizare, fapt care exercită o reală presiune asupra administraţiei locale pentru
extinderea acesteia, la nivelul întregii localităţi. În prezent (2018) un număr de 376 de locuinţe, din
1027 locuinţe, cu o populaţie de 2563 de persoane situate în localitatea Vinţu de Jos sunt racordate
la reţeaua de canalizare, respectiv 36,62 %. În acest context administraţia locală a demarat procesul
de pregătire şi aprobare a documentatiei tehnice, asigurarea finanţării şi a execuţiei, la extinderea
canalizării în localitatea Vinţu de Jos, care astăzi a ajuns la o lungime de 9,26 km. Conductele de
canalizare utilizate sunt din PVC-KGEM SN4 de diametru 250mm.

Traseul reţelei de canalizare este realizată pe domeniul public, urmărind trama stradală, este
înscrisă într-o articulaţie de suprafeţe cvasi-plane, orizontale şi sub-orizontale cu o bună stabilitate
din punctul de vedere al declanşări alunecărilor de teren sau a altor fenomene geodinamice
distructive.

Construcţii auxiliare pe reţeaua de canalizare
Caminele de vizitare sunt constructii accesorii ale retelei de canalizare care permit accesul la

canale in scopul controlarii si intretinerii starii acestora, respectiv pentru curaţirea canalelor şi
evacuarea depunerilor, sau pentru controlul calitativ şi cantitativ al apelor. Pe reţeaua de canalizare
a com. Vinţu de Jos, se vor prevedea un numar de 261 camine de racord, viztare şi rupere de pantă.

Cămine de rupere de pantă. Sunt construcţii care apar ca necesare pe reţeaua de canalizare
pentru ca viteza apei să se concentreze într-un punct de cădere datorită fie racordului a două canale,
fie datorită sosirii colectorului la o cota minimă de îngropare (situaţii in care panta terenului este
mai mare decât panta limită impusă de viteza de eroziune). Condiţiile tehnologice pe care trebuie sa
le indeplinească caminele de rupere de pantă sint: asigurarea disipării energiei fără distrugerea
căminului şi evitarea formării depunerilor.

Staţia de epurare
Pentru epurarea apelor menajere s-a construit  o staţie de epurare, cu o capacitate de

3,71/3,80 mc/h, situată în apropiere de confluenţa dintere Valea Vârtopi (Pian) şi Mureş, care să
deservească  localitatea reşedinţă de comună.

Pentru localităţile situate pe malul drept al Mureşului este în proces de pregătire a unui
proiect pentru realizarea unui sistem local de canalizare şi a unei noi staţii de epurare pe malul drept
al Mureşului, care să deservească localitatăţile Vurpăr, Valea Vinţului, Valea lui Mihai, Părăul lui
Mihai Câmpu Gobli, Valea Gobli şi Mereteu. Deoarece reglementările legale nu permit amplasarea
a două staţii de epurare la o distanţă mai mică de 300 m, propunerea nu a fost agreată de către
organismele de mediu, care au impus extinderea staţiei de epurare existente şi conectarea la aceasta.
Operatorul actual pentru sistemul de canalizare-epurare al comunei Vinţu de Jos este SC APA
CTTA SA.

29 Sursa: Strategia Judeţului Alba privind dezvoltarea serviciilor şi utilităţilor publice 2018-2023
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Prin programul PNDL 2017-2020 s-a aprobat o investiţie nouă într-un sistem complet de canalizare
pentru localitățile menţionate, în valoare de  5.999.267,00 lei, investiţie aflată în implementare prin
operatorul menţionat.

3.5.4. Alimentarea cu energie electrică
Comuna Vinţu de Jos are rezolvată problema alimentarii cu energie electrică pentru 98,1%

dintre acestea, rămânând în afara sistemului gospodării din zone îndepărtate de aşezări sau cele
părăsite.

Pentru viitor se prevede extinderea reţelei electrice în noile spaţii introduse în intravilan, pe
baza unor planuri de execuţie intocmite de către specialişti agreaţi de către SDFEE Alba.

Localitatea Vinţu de Jos are modernizată întreaga reţea de iluminat public încă din 2004,
când cele 149 de lămpi cu mercur au fost înlocuite cu peste 700 de lămpi pe bază de sodiu, fapt care
a contribuit substanţial la scăderea cheltuielilor în acest domeniu. Se impune continuarea procesului
de modernizare a sistemului de iluminat public la toate satele componente, prin utilizarea unor
sisteme de iluminat cu consum energetic mai mic (LED, HFED, SPSL si ESL), dar cu un corficent
ridicat de luminozitate.

Prin documentaţia PUG s-a propus studierea posibilităţii şi oportunităţii de înlocuire a
sistemului clasic cu utilizarea energiei solare, utilizând celule fotovoltaice, deoarece se cunoaşte
faptul că tehnologia LED, HFED, SPSL si ESL folosită pentru iluminat oferă un consum redus de
energie spre deosebire de dispozitivele convenţionale de iluminat. De asemenea spectrul de captare
al celulelor fotovoltaice moderne este extins, acestea fiind capabile sa reîncarce la maxim
acumulatorii, într-un interval redus de timp (4-5 ore de funcţionare, la o intensitate solară moderată.
Toate aceste caracteristici măresc potenţialul şi eficienţa acestora, aşa încât administraţia locală
poate încuraja utilizarea acestora inclusiv prin dotarea unor obiective de interes public.

La nivelul anului 2018 lungimea reţelei de iluminat public, de  cca. 79 km, acoperea 80 %
din totalul intravilanelor, de ea beneficiind un număr de 4801 locuitori. Operatorul acestui serviciu
la nivel local este Electrica SA.

3.5.5. Reţele de telecomunicaţii
Comuna Vinţu de Jos are rezolvată problema asigurării cu serviciilor de telecomunicaţii,

principalii operatori de asemenea servicii din teritoriul administrativ sunt:
◦ TELEKOM, pentru servicii de telefonie mobilă, internet şi televiziune prin cablu;
◦ ORANGE, pentru servicii de telefonie mobilă, internet şi televiziune prin cablu;
◦ VODAFONE, pentru servicii de telefonie mobilă şi internet;
◦ RCS & RDS, pentru servicii de telefonie mobilă, internet şi televiziune prin cablu;
◦ Fostul COSMOTE, pentru servicii de telefonie mobilă şi internet.
◦ NU funcţionează pe teritoriul administrativ al comunei Vinţu de Jos serviciile UPC.
În condiţiile extinderii utilizării telefoniei mobile şi a internetului factorii decidenţi de la

nivelul comunei trebuie să se implice în sprijinirea asigurării infrastructurii necesare utilizării
acestor servicii cât şi a diversificării ofertei.

3.5.6. Alimentarea  cu gaze naturale şi căldură
Se impune continuarea demersurilor pentru asigurarea surselor de finanţare necesare

extinderii procesului de introducere a gazului metan în primul rând pe Valea Vinţului şi Părăul lui
Mihai, chiar dacă din motive obiective  nu toate gospodăriile vor putea fi racordate. Până atunci va
creşte procentul de utilizare a gazelor lichefiate, atât pentru necesităţile gospodăriilor individuale,
cît şi pentru investiţiile din domeniul turismului.

Astăzi asigurarea confortului termic se realizează prin utilizarea unor surse diverse. În satele
de munte răsfirate pe pantele munceilor Vinţului asigurarea confortului termic se realizează
preponderent bază de combustibil solid (lemn), în condiţiile în care comunităţile de aici nu sunt
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racordate la reţeaua naturală de alimentare cu gaze naturale. Utilizarea combustibilor solizi, în
centrale termice performate căştigă în ultimii ani tot mai mulţi adepţi, în condiţiile creşterii continue
a preţurilor la gazele naturale. Trebuie incurajat şi susţinut acest trend, având în vedere necesitatea
creşterii randamentului termic, raportat la cantitatea de combustibil consumat şi reducerea
cantităţilor de lemn utilizate. În aceste localităţi pentru prepararea hranei se va utiliza şi în viitor
gazele lichefiate (butan gaz) şi energia electică.

În localităţile Vinţu de Jos, Vurpăr, Cămpu Gobli, Mereteu, unde a fost introdusă
alimentarea cu gaze naturale se va extinde utilizarea acestora, atât pentru prepararea hranei cât şi ca
agent termic pentru încălzire.

Pentru viitor se  impune încurajarea utilizării unor  surse complementare de energie calorică,
biogazul, instalaţiile de încălzire solară a agentului termic, mai ales pe timp de vară, etc.

Astăzi la nivelul judeţului Alba, inclusiv în UAT Vinţu de Jos, principalul operator de
distribuţie a gazelor naturale este S.C. DELGAZ GRID S.A.

3.5.7. Gestionarea deşeurilor
Serviciul de salubrizare a localităților este organizat și funcționează în baza Legii nr.

101/2006 , Lenicapentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor
economici. Comuna Vinţu de Jos este arondată zonei a doua pentru menegementul deşeurilor,
deservită de către Staţia de transfer Tărtăria, cu o capacitate de 33044 t/an .

Pentru rezolvarea problemelor legate de gestionarea deşeurilor, administraţia locală a
încheiat contract de prestare servicii cu operatorul SC Greendays SA, care asigură colectarea şi
transportul deşeurilor menajere spre staţiile de colectare, pe bază de contract. Acest contract implică
atât administraţia locală cât şi 1430 de gospodări, din cei 1886 înregistrate, reprezentând un procent
de 74,23 %.

3.5.8. Accesul la rețeaua de transport
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.

A. 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
- Autostrasda A1

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.
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Până recent DN 7/E64 constituie una din magistralele de bază ale transportului naţional şi
european din zonă. În prezent acest rol fiind preluat de către autostrada A1, din cadrul Coridorul IV
multimodal paneuropean, finalizată pe tronsonul Deva - Sibiu.

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

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

în următoarele rute de transport persoane;
· 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.

· 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.

· Traseul 052: Alba Iulia – Vinţu de Jos – Blandiana,  cu opriri în Vinţu de Jos (Parc), 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.

· 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.

· Traseul 080: Cugir - Pianu de Sus, cu opriri în Vinţu de Jos-Str. Horea, Vinţu de Jos-Parc şi
Sibişeni-Str. Telman.
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B. 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. În prezent, cu toate că restzul infrastructurii feroviare din gara Vinţu de Jos
a fost modernizată, clădirea gării a rămas într-o stare deplorabilă, necesitând ample lucrări de
reparaţii şi renovări.

Astăzi, calea ferată  Arad - Vinţu de Jos - Alba Iulia este cu linie dublă, 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 transportului feroviar, 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 s-au inițiat ample lucrări de
modernizare, finalizate recent pe tronsonul Simeria – Vinţu de Jos – Teiuş – Blaj – Mediaş.

3.6. Problematica socială
3.6.1. Educaţie
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 din care unul a fost construit, recent,  din 2004, unde se
desfăşoară învăţământul gimnazial. Şcoala dispune, pe lângă laboratoarele de specialitate 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.

3.6.2. Activitatea culturală
Activitatea culturală se desfăşoară în principal în jurul a 4 unităţi de cultură, dintre care o

bibliotecă comunală şi 3 cămine culturale. 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
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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, locaţia fiind pretabilă amenajării unui muzeu etnografic local.

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, încă din anul 2015, printr-un proiect finanțat prin: Măsura 413.1-
322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor”.

Viaţa spirituală a comunităţilor actualei comune este susţinută de activitatea unui număr de
11 unităţi de cult (biserici, mănăstiri, case de rugăciuni) respectiv:

1. Biserica ortodoxă „Sf. Paraschiva” din satul Inuri;
2. Biserica ortodoxă „Sf. Andrei” din satul Mereteu;
3. Biserica ortodoxă Sibişeni;
4. Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli” din Valea Vinţului;
5. Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Vinţu de Jos;
6. Biserrica ortodoxă „Pogorârea Sf. Duh” Vinţu de Jos;
7. Biserica greco-catolică din Vinţu de Jos;
8. Biserica romano-catolică (Mănăstire) Vinţu de Jos;
9. Biserica Reformată-calvină Vinţu de Jos;
10. Biserica Reformată-calvină Vurpăr;
11. Biserica ortodoxă „Sf. Nicolae” Vurpăr.

3.6.3. Asistența medicală și socială
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;
· Cabinet medic de familie Dr. Petruţa Livia, situat în Str. Principală, nr. 311;
· Cabinet stomatologic
· Farmacia Galenica Mury SRL, situată în Str. Pieţei, 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. (Cabinet medical veterinar Sibişan Ioan
Nicolae, cu sediul în str. P-ţa Iuliu Maniu, nr. 10, jud. Alba).

Tot aici funcţionează două locuinţe protejate (LP), administrate privat, respectiv o locuinţă
protejată pentru persoane cu handicap, cu o capacitate de 10 locuri şi un centru de îngrijire pentru
persoane vârstnice „Casa Bunicilor). La Vinţu de Jos nu există un serviciu local de incluziune
socială sau centru de plasament al Direcţiei Judeţene de protecţie a copilului.

3.7. Mediu/ecologie
3.7.1. Calitatea principalilor factori de mediu
În general poluarea provine atât din activitatea economică cât şi din cauza lipsei unor

echipări edilitare corespunzătoare, ea 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.). La nivel local 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.
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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.

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;
· 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,
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forme arhitecturale tradiţionale; supraaglomerarea unor perimetre cu construcţii etc., constituie la
rândul lor elemente degradante în peisajul urbanistic al comunei.

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 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.

3.7.2. Starea fondului forestier şi a biodiversităţii
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
se află în proprietate privată.

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.

Aceste păduri sunt în cea mai mare parte 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.

În cea ce priveşte starea de sănătate al acestora, după 2010 se constată tendinţe evidente de
uscare a pădurilor de stejar şi pin, din vechile plantaţii de pin efectuate în anii 60 ai secolului trecut.

În conservarea şi evoluţia biodiversităţii din zona colinară şi montană un rol important îl are
existenţa unei zone naturale protejate de tip SPA: - Piemontul Munţilor Metaliferi şi Vinţului
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(ROSPA0139), cu o suprafaţă de 836.970  kmp, care acoperă o suprafaţă de 15,59 kmp din teritoriul
administrativ al comunei.

Importanţa sitului este legată şi de existenţa unui număr important de specii protejate,
conform Directivei 2009/147/EC, art. 4 şi al listei din Anexa II a  Directivei 92/43/EEC. Dintre
speciile protejate menţionăm: Bubo bubo; Anas platyrhynchos; Alcedo atthis; Aquila pomarina;
Anthus campestris; Chlidonias niger; Falco columbarius; Falco peregrinus; Falco vespertinus,
Haliaeetus albicilla; Lanius collurio, Emberiza hortulana, Circaetus gallicus, Ciconia nigra etc.

Remarcăm faptul că şi la nivelul acestui habitat se manifestă anumite influenţe, datorate pe
de o parte reducerii folosirii tradiţionale a terenurilor agricole şi intensificarea procesului de
habitare umană în zona de luncă şi cea colinară joasă. Dar aceste schimbări nu vor avea un impact
semnificativ asupra speciilor protejate.

3.8. Vinţu de Jos - Analiza SWOT
Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru

identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune de realizare a
strategiei de dezvoltare. Analiza SWOT pune în evidenţă puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi
riscuri, diferenţiat pe următoarele direcţii strategice de dezvoltare:

1. Aşezarea spaţială şi cadrul natural
2. Infrastructură
3. Probleme de mediu
4. Populaţia şi resursele umane
5. Economie şi dezvoltare durabilă
6. Potenţial turistic, sportiv şi de petrecere a timpului liber
7. Servicii comunitare, sistemul de învăţământ, social şi sanitar
8. Patrimoniul natural şi cultural
9. Resurse umane şi administraţie publică locală

AŞEZAREA SPAŢIALĂ  ŞI CADRUL NATURAL
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
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- Situarea comunei Vinţu de Jos în zona centrală
a judeţului, în imediata apropiere a centrului
administrativ judeţean – Alba Iulia şi a Polului
de dezvoltare economică Alba Iulia – Sebeş;
- Situarea comunei Vinţu de Jos la intersecţia a
două importante culuare de circulaţie şi
transport şi a unui important nod TNT – Vinţu
de Jos – Sebeş;
- Teritoriul comunei şi al zonei dispune de un
potenţial natural important şi valoros,
caracterizat prin:

- Condiţii geografice (climatice, hidro-
geologice, pedologice) favorabile;

- Importante resurse de teren pentru
amenajări ulterioare, îndeosebi păşuni, livezi şi
plantaţii forestiere. Suprafeţe importante de
teren agricol sunt propice dezvoltării unei
agriculturi ecologice, cu posibilităţi de irigare;
- Industria prelucrătoare agro-alimentară în

plină dezvoltare şi agricultura extensivă nu au
condus la poluări importante, ceea ce a permis
menţinerea biodiversităţii şi obţinerea unor
producţii cu calitate biologică ridicată;
- Prezenţa în apropiere a unor poli de atracţie
urbană – Alba Iulia, Sebeş, Teiuş, cu impact
pozitiv asupra schimburilor economice între
comunitatea locală şi exterior (mărfuri, educaţie,
locuri de muncă etc.).

• Necesitatea stabilizării pantelor şi a versanţilor
prin plantarea cu vegetaţie arboricolă, pentru
evitarea alunecărilor de teren în unele zone de pe
teritoriul satelor de munte: Inuri, Valea Vinţului,
Gura Cuţului, Câmpu Gobli etc.;
• Tendinţa de utilizare tot mai restrânsă a
terenurilor din zona de munte, extinderea zonelor
de păşunat şi creşterea pericolului de extindere a
vegetaţiei forestiere pe terenurile agricole.
• Scăderea şeptelului şi a rolului acestuia în
conservarea naturală a mediului, cu consecinţe
asupra unor specii de plante.
• Dispariţia pădurilor vechi, valoroase, sub
presiunea defrişărilor şi a lucrărilor de întreţinere
forestieră.
- Distrugerea unor importante suprafeţe de teren
agricol valoros din lunca râului Mureş, pentru
exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor.

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Existenţa unor programe judeţene, regionale şi
centrale destinate mediului rural;
- Posibilitatea atrageri unor investitori care au
resurse financiare în implementarea obiectivelor
pentru dezvoltarea durabilă a zonei;
- Deschiderea autorităţilor locale spre realizarea
unor parteneriate public-private,
- Încadrarea ariei geografice a comunei Vinţu de
Jos în aria de eligibilitate a programului de
finanţare prin fonduri structurale şi de mediu al
Uniunii Europene.
- Posibilitatea dezvoltării pisciculturii în zonă
(favorizată de prezenţa Mureşului şi existenţa
unor lacuri/bălţi artificiale.)

- Persistenţa unor riscuri legate de inundaţii ale
unor cursuri de apă (Mureş, Pian, Valea Vinţului,
sau a torenţilor de versant;
- Riscul producerii unor alunecări de teren pe
versanţii cu pante accentuate, lipsite de vegetaţie
arboricolă.
- Distrugerea suprafeţelor împădurite în urma
tăierilor neraţionale si/sau a uscării unor specii.
- Lipsa lucrărilor de întreţinere a păşunilor şi
fâneţelor favorizează extinderea suprafeţelor
acoperite cu vegetaţie lemnoasă de slabă calitate.

INFRASTRUCTURĂ  ŞI  UTILITĂŢI
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Teritoriul administrativ al comunei se
învecinează la sud-est cu autostrada A 1, cu
acces la aceasta prin nodul rutier de la Sebeş –
vest, situat la mai puţin de un km de limita
administrativă.
- Accesul direct la două drumuri naţionale
principale DN 1 (E 81) şi DN 7 (E 68).
- Comuna este racordată la reţeaua majoră de
transport a României prin intermediul uneia
dintre cele mai importante magistrale europene,
Coridorul IX (care leaga Bulgaria de nordul
Europei), printr-o reţea TEN-T.
- Accesul la reţeaua feroviară de transport prin
M CFR 200 şi 200A. . Prin triajul de la Vintu de
Jos este transportată cea mai mare cantitate de
containere pe relaţia Constanta – Curtici –
Europa centrală şi de vest, totalizand 438.365
tone marfa containerizata expediată,
reprezentând 30,7% din totalul marfă
containerizată, transportate de CFR Marfă .
- Teritoriul administrativ al comunei este

străbătut de dtrei DJ, cu relevanţă pentru
transportul zonal, DJ 107 A; DJ 107 C şi DJ 405
B.
- Posibilitatea aderării la un sistem de transport
interconectat şi integra cu centrele urbane Alba
Iulia şi Sebeş, care să îi faciliteze accesul la
întregul bazin de forţă de muncă din regiune.
- Prezenţa unei infrastructuri minimale pentru
dezvoltarea unui aerodrom/aeroport.
- Sisteme de distribuţie a energiei electrice pe
întreg teritoriul comunei;
- Reţea de distribuţie gaz metan care deserveşte
principalele localităţi (Vinţu de Jos, pe întreg
teritoriul comunei;
- Plan urbanistic general în curs de actualizare;
- Sistem de canalizare şi staţie de epurare
existent pentru Vinţu de Jos şi aflat în extindere
către alte sate ale comunei (Vurpăr, Valea
Vinţului Mereteu, Câmpu Gobli, Părăul lui
Mihai etc.

- Drum judeţean (705 B) şi drumuri comunale
nemodernizate;
- Lipsa reţelei de apă potabilă în 12 sate şi a celei
de canalizare în 15 sate;
- Lipsa sistemului de alimentare cu gaze naturale
în 11 din cele 18 sate ale comunei;
- Imposibilitatea asigurării unui sistem de
alimentare cu apă şi canalizare în toate satele
comunei, datorită numărului mic de locuitori şi a
costurilor financiare implicate.
- Lipsa unui sistem local de transport în comun
şi/sau conectarea acestuia cu cel al AIDA;
- Lipsa unei legături mai lesnicioase cu Valea
Ampoiului şi Munţii Apuseni, datorită stării
actuale a DJ 705 B.
- Lipsa unei maşini de pompieri în dotarea SVSU;

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Modernizarea integrală a iluminatului stradal
prin finanţare multianuală sau credit furnizor;
- Continuarea implementării unor programe
europene/guvernamentale pentru extinderea
infrastructurii de apă şi canalizare;
- Valorificarea potenţialului turistic local poate
avea un impact pozitiv asupra dinamizării vieţii

- Capacitatea slabă a administraţiei locale de a
atrage şi utiliza resursele financiare disponibile
prin programele UE şi guvernamentale
- Creşterile nejustificate a costurilor de
exploatare şi mentenanţă a principalelor reţele
edilitare localere;
- Creşterea riscului de inunfdaţii din cauza
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economice în regiune, prin turismul de recreere
şi de petrecere a timpului liber şi accesul la piaţa
agro-alimentară zonală;
- Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale şi europene pentru
continuarea procesului de modernizare a
infrastructurii de transport locale (drumuri
comunale, drumuri agricole, străzi etc.).
- Cooperare zonală şi regională cu proiectele
europene care vizează infrastructura şi
petrecerea timpului liber(comunele şi oraşele
învecinate), inclusiv prin GAL MMTMM;
- Rolul important pe care UAT Vinţu de Jos îl
poate juca în cadrul proiectului de valorificare a
porenţialului de dezvoltare durabilă a economiei
şi turismului pe axa râului Mureş
- Creşterea vizibilităţii UAT şi a potenţialului

său economic şi turistic printr-o mai bună
promovare pe principalele reţele de informare
disponibile.

proastei gestionări a sistemului de diguri şi a
fenomenelor meteorologice extreme, pe fondul
lipsei din dotarea SVCU a utilajelor necesare;
- Proasta gestionare a resurselor financiare locale
pot afecta dezvoltarea serviciilor în mediu rural.
- Creşterea poluării mediului odată cu creşterea
circulaţiei auto în zonă.
- Neutilizarea optimă a resurselor financiare din
cadrul programului PNDL, privind extinderea şi
finalizarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare
preconizate.

PROBLEME DE MEDIU
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Potenţialul natural valoros din regiune, inclusiv
existenţa unei zone naturale protejate de tin
SPA;
- Prezenţa râului Mureş, cu toate oportunităţile
sale pentru petrecerea timpului liber;
- O clima continental moderată;
- Existenţa unor rezerve de teren privat pentru
investiţii şi amenajări ulterioare, îndeosebi cu
plantaţii de vii şi livezi;
- Suprafeţe de teren agricol cu fertilitate mare,
propice dezvoltării unei agriculturi ecologice şi
cu posibilităţi de irigare şi de obţinere a unor
producţii cu calitate biologică ridicată;
- Prezenţa unui parc de agrement în localitatea
Vinţu de Jos şi posibilitatea amenajării malurilor
Mureşului ca loc de promenadă;. - Scoaterea
treptată a localităţii Vinţu de Jos din reţeaua de
transport majoră, prin direcţionarea acesteia
dincolo de limita intravilanului;
- Existenţa unor politici de dezvoltare regionale
şi zonale în domeniul protecţiei mediului şi
valorificarea surselor de energie regenerabilă.
- Zestrea urbanistică are la bază locuinţe
construite din materiale durabile, din care multe
mai păstrează vechile caracteristici ale
arhitecturii locale.
- Posibilitatea depunerii de proiecte pentru
finanţarea unor măsuri şi lucrări menite să

- Intensificarea proceselor de degradare a
biodiversităţii datorită scăderii populaţiei în satele
de munte şi a lucrărilor agricole tradiţionale, cu
impact asupra florei şi faunei;
- Investiţii insuficiente în lucrări de corecţii,
decolmatări şi îndiguiri de albii şi de stabilizare a
versanţilor, cu posibile alunecări de teren şi
erodarea solului, având consecinţe grave pe
termen lung;
- Lipsa unor studii geotehnice şi hidro-geologice
în zonă, care să stea la baza: măsurilor de
combatere sau stabilizare a terenurilor afectate de
alunecări;
- Aportul surselor difuze la poluarea apelor de
suprafaţă şi subterane;
- Inexistenţa reţelelor de canalizare în majoritatea
satelor din comună
- Lipsa educaţiei ecologice încă din şcoală şi a
unor măsuri coercitive ferme faţă de agenţii
poluanţi, inclusiv persoane fizice şi juridice,
vizibile în prezenţa unor locuri de depozitare
clandestină a gunoaielor şi/sau a materialelor de
construcţii.
- Lipsa unor măsuri mai ample de gospodărire
integrată şi durabilă al Mureşului şi afluenţilor
săi. Lipsa unor lucrări de apărare a malurilor,
regularizări de curs, indiguiri, ruperi de pantă
pentru văile torenţiale, decolmatarea şi adâncirea
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protejeze si să valorifice capitalul natural deţinut
(sit natura 2000, malurile Mureşului , păduri
etc.)
- Pe teritoriul administrativ al comunei nu sunt
înregistraţi operatori economici cu risc chimic,
care să intre sub incidenţa H.G. nr. 804/2007.

văiilor de  pe teritoriul comunei;

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Extinderea colaborării si implicarea O.NG.-
urilor de mediu şi a şcolilor în programe comune
de educaţie ecologică;
- Încurajarea activităţilor economice cu caracter
durabil şi din domeniul protecţiei mediului;
- Implementarea unor proiecte/programe de
mediu, în cadrul unei cooperări zonale,
,,domeniu finanţat cu prioritate de organisme
internaţionale” îndeosebi în refacerea mediului,
protecţia zonelor naturale protejate,
renaturalizarea malurilor şi repopularea apelor
râului Mureş.
- Creşterea interesului faţă de agricultura
ecologică şi a posibilităţilor de creştere a
suprafeţelor destinate acesteia;
- Aplicarea unui management durabil în vederea
reducerii fenomenelor de eroziune cu impact
asupra comunităţilor locale din Valea Vinţului,
Vurpăr, Pârâul lui Mihai şi Mereteu.
- Accesarea de fonduri pentru lucrări de
fefacere, întăriere a sistemului de diguri existent
şi lucrări de punere în valoare a malurilor
Mureşului, prin transformarea lor în locuri de
promenadă şi petrecere a timpului liber;

- Extinderea procesului de eroziune a solului cu
consecinţe grave pe termen lung asupra fertilităţii
solului şi restrângerea producţiei agricole;
- Creşterea frecvenţei de manifestare a unor
fenomene externe (secetă. Furtuni, inundaţii,
viscol, incendii etc), cu impact asupra oamenilor
şi al bunurilor acestora;
- Pericolele care ameninţă mediul natural sunt:
păşunatul intensiv, braconajul, administrarea
necorespunzătoare a pădurilor, cu impact asupra
biodiversităţii, indiferenţa faţă de mediu
manifestată de către unii localnici;
- Creşterea riscului de poluare datorat apropierii
de principala sursă de poluare din zonă-
Complexul industrial Kronoşpan din Sebeş;
- Riscul producerii unor accidente, avarii,
explozii şi incendii datorate transportului şi
depozitării unor produse periculoase în caz de
accident pe liniile ferate sau reţelele de transport
auto care străbat UAT-ul

POPULAŢIA ŞI RESURSELE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Ponderea majoră a populaţiei din grupa de
vârstă adulta (15-64 ani), care, conform
ultimului recensământ, se menţine la un procent
de peste 60 % din totalul populaţiei;
- Existenţa unei vieţi sociale şi culturale active
în condiţiile uneiinfracţionalităţii scăzute şi a
unor specialişti în domenii relativ variate de
activitate (agricultură, construcţii, servicii etc.);
- O bună relaţionare cu oamenii străini de
comună (turişti, vizitatori ocazionali, specialişti
etc,) concretizată prin ospitalitatea localnicilor;
- Apropierea de Alba Iulia asigură locuitorilor
comunei posibilităţi ridicate de satisfacere a
nevoilor de asistenţă medicală, socială, educaţie
şi cultură.
- Nivelul de instruire al populaţiei este

-depopularea unor sate 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;
- disparităţi accentuate în ceea ce privește nivelul
de trai, echiparea edilitară, gradul de accesibilitate
al localităţilor, etc., 65% din populație locuind în
satul centru de comună;
- Continuarea  migraţiei populaţiei calificate spre
localităţile urbane ale judeţului sau în ţările
membre U.E.
-satele cu număr foarte mic de locuitori 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
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comparabil cu media judeţeană din mediul rural
(pondere comparabilă a celor care au absolvit o
formă de învăţământ superior în total populaţie
cu vârsta peste 10 ani).
- Conservarea unor obiceiuri şi tradiţii locale,
percepute ca valori superioare, mai ales din
partea populaţiei adulte.

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.
- Depopularea masivă a satelor de munte, unde
astăzi majoritatea locuitorilor au o vârstă de peste
60 de ani. Tot aici numărul mare al persoanelor
casnice, rămâne ca o expresie economică a
gospodăriei de subzistenţă

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Implicarea autorităţilor locale în rezolvarea
problemelor demografice din cadrul
comunităţilor locale prin atragerea de populaţie
tânără, prin asigurarea condiţiilor de locuire,
locuri de muncă şi posibilitatea implicării în
viaţa socială;
- Creşterea capacităţilor la nivel local de
întreţinere a persoanelor vârnice, cu dizabilităţi
sau alte probleme sociale, în cadrul unor
structuri sociale publice sau private;
- Posibilitatea accesării unor programe de
finanţare guvernamentale şi europene pentru
rezolvarea unor probleme sociale stringente
legate de infrastructura tehnico-edilitară,
situaţia persoanelor defavorizate, tineret, locuri
de muncă etc.;
- Atragerea de noi investitori în zonă, în vederea
creării de noi locuri de muncă.
- Stabilirea de parteneriate între administraţia
locală, ONG-uri şi asociaţii (economice sau
profesionale), în folosul comunităţii.

- Pe fondul scăderii populaţiei şcolare şi a
politicilor educaţionale promovate la nivel
naţional există riscul de scădere a gradului de
instruire în rândul elevilor elevilor;
- Accentuarea fenomenului de dezechilibru
demografic;
- Diminuarea percepţiei faţă de respectarea
normelor sociale şi morale, cu precădere la
populaţia tânără;
- Creşterea birocraţiei şi degradarea relaţiei dintre
autoritatea administrativă şi cetăţean.
- Riscul apariţiei şi contaminării şi îmbolnăvirii
populaţiei cu diferiţi germeni patogeni, în
contextul unor manifestări la care participă un
număr mai mare de persoane (târguri, pieţe,
manifestări culturale etc.)

ECONOMIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
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- Vechi tradiţii în cultivarea pământului şi
creşterea animalelor;
- Pe raza comunei funcţionează: Societăţi
Comerciale puternice, Ferme agricole, Asociaţii
Familiale, Persoane fizice autorizate. În prezent
la Vinţu de Jos funcţionează 3 fgerme agricole şi
5 ferme zootehnice iar la Săuini o fermă
pomicolă.
- Potenţial agricol ridicat în ceea ce priveşte
agricultura, zootehnia şi silvicultura;
- Distanţa redusă până la reşedinţa de judeţ (cca.
15 km).
- Prezenţa râului Mureş şi a unui număr mare de
lacuri/bălţi antropice favorizează dezvoltarea
pisciculturii. Astăzi aici funcţionează 5
amenajamente piscicole;
- Potenţial de dezvoltare a turismului cultural şi
de odihnă, prin valorificarea obiectivelor
naturale şi antropice existente, inclusiv cele
specifice turismului religios;
- În Zonă există un număr de 3 săli pentru
organizarea de evenimente la un înalt nivel;
- Prezenţa unor agenţi economici spacializaţi pe
obţineri de produse animaliere şi agricole de
bună calitate şi în condiţii igienice şi de
protecţie a populaţiei şi mediului.
- Rolul important a subvenţiilor agricole în
susţinerea agriculturii locale.
- Funcţionarea unui târg de mărfuri şi animale în
satul Vinţu de Jos;
- Acces la infrastructura auto (A. 1; DN 1; DN
7) şi feroviară (Gara Vinţ) şi prezenţa
infrastructurii pentru amenajarea unui aerodrom;
- Funcţionarea unor agenţi economici puternici
favorizat de accesul la principalele rute de
transport din zonă;

- Infrastructură turistică în formare, cu un număr
insuficient al unităţilor de cazare;
- Slaba valorificare a potenţialului turistic
existent; Fragmentarea puternică a terenurilor
agricole favorizează o productivitate scăzută;
- lipsa unor investiţii mari, autohtone sau străine
în dezvoltarea activităţilor de mică industrie,
- Management de slabă calitate pe fondul unei
pregătiri anteprenoriale scăzute
- Numărul mare de ferme de subzistenţă şi semi-
subzistenţă, mai ales în satele de munte, cu
suprafeţe mici de teren agricol, determinat de
puternica fărâmiţare a terenurilor;
- Lipsa sectoarelor industriale şi de prestări
servicii cu tehnologii noi în domenii de vârf;
- Lipsa certificării calităţii produselor locale în
conformitate cu standardele europene, lipsă
etichete ecologice;
- Interes minor pentru ameliorarea raselor de
animale;
- Lipsa posibilităţilor de depozitare şi păstrare a
produselor cerealiere obţinute, fapt care implică
vânzarea lor la preţuri derizorii;
- Valorificarea slabă şi exploatarea insuficientă a
potenţialului şi resurselor piscicole etc;
- Neglijarea utilizării fostei infrastructuri de
irigaţii şi desecări ;
- Scoaterea din circuitul agricol a unor importante
suprafeţe de teren cu o productivitate ridicată, în
condiţiile unei cereri susţinute din partea
investitorilor;
- Lipsa lucrărilor de îmbunătăţire calitativă a
pajiştilor naturale;
- Cu toate că există un potenţial ridicat de
producere se resimte lipsa unor unităţi
specializate pe procesarea şi valorificarea
superioară a legumelor şi fructelor din comună;
- Neglijarea tradiţiilor legumicole şi viticole, fapt
care a dus la scăderea producţiilor şi a calităţii
acestora;
- Resursele financiare reduse aflate la dispoziţia
antreprenorilor şi greutăţile în obţinerea creditelor
bancare împiedecă
concretizarea succesului în în afaceri;
- Lipsa unor centre de colectare a produselor
agricole pe fondul capacităţii reduse a
gospodăriilor ţărăneşti şi fermelor locale de a
concura cu produsele comunitare;
- Lipsa lanţului Producţie – colectare – procesare
– distribuţie în agricultură.

OPORTUNITĂŢI RISCURI



86

- Apropierea şi conexarea la principalul pol de
dezvoltare zonală, totodată principalul centru
administrativ, municipiul Alba Iulia;
- Posibilitatea accesării unor programe

naţionale pentru susţinerea agriculturii în zonele
montane;
- Pezența unor bălţi artificiale rezultate în urma
exploatărilor de agregate de pe raza comunei
permit amenajarea unor baze piscicole, atât
pentru pescuitul de agrement cât si pentru
consum;
- Patrimoniul turistic deținut reprezintă o
oportunitate în apariţia şi dezvoltarea IMM-
urilor cu activităţi turistice;
- Disponibilitatea autorităţilor locale de a se
implica in dezvoltare prin încheierea unor relaţii
de parteneriat cu investitorii locali şi străini;
- Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic
si administrativ cu UAT-urile vecine, în cadrul
Agenţiei de Dezvoltare Inter-comunitară Alba
Iulia (AIDA), principalul promotor al dezvoltării
economice în regiune;
- Creşterea atractivităţii asociaţiilor locale şi
zonale de dezvoltare şi a producătorilor agricoli,
care  au capacitatea să atragă fonduri
extrabugetare (GAL „MMTMM”;
- Patrimoniul natural şi antropic variat, cu
potenţial de creştere a formelor de turism activ,
axat pe natură. El reprezintă o bază de plecare
pentru diversificarea turismului intern şi
promovarea turismului internaţional;
- Noi abordări la nivel naţional în ceea ce
priveşte valorificarea resurselor naturale şi
protecţia mediului.

- O infrastructură tehnico-edilitară în formare,
astăzi lipseşte reţeaua de apă potabilă în 12 sate şi
reţeaua de canalizare în 15 sate;
- Lipsa reţelei de alimentare cu gaze naturale î 11
sate din cele 18 ale comunei;
- Lipsa sistemului de transport în comun;
- Schimbări multiple în legislaţia economică, care
nu ţin seama de interesele comunităţilor locale;
- Birocraţie şi fiscalitate excesivă pe fondul
descurajării antreprenorilor tineri, în vederea
creării de noi locuri de muncă;
- Pericolul degradării florei şi faunei în zonele
naturale  montale în condiţiile degradării
agriculturii tradiţionale;
- Ponderea mare a suprafeţelor
neproductive/degradate de cca 503 ha;
- Productivitate agricolă scăzută şi necesitatea
valorificării producţiei agricole la recoltare,
lipseşte producătorii agricoli de sursele necesare
modernizării şi implicit a sporirii competitivităţii;
- Instabilitatea legislativă şi economică la nivel
naţional.

POTENŢIAL TURISTIC  ŞI  DE  PETRECERE  A  TIMPULUI  LIBER
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Prezenţa pe teritoriului administrative a unui - O infrastructură turistică aflată în formare, o
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număr important de obiective de interes turistic,
cu caracter antropic (monumente istorice şi
situri arheologice), naturale (rezervaţii naturale,
peisaj variat, existenţa unor lacuri şi bălţi
artificiale  etc,) precum si situarea comunei pe
traseul brendului cultural şi turistic - Drumul
vinului şi a Cetăţilor fortificate din Transilvania;
- Apropierea de două centre urbane şi istorice cu
un potenţial turistic ridicat; Alba Iulia şi Sebeş.
- Infrastructura rutieră modernizată şi poziţia
geografică
favorizează dezvoltarea turismului de recreiere,
de tranzit şi de afaceri;
- Existenţa unor structuri de cazare de bună
calitate (Hotel Cardinal ***, Pensiunea Drumul
Dragostei***);
- Folclorul şi tradiţiile culinare ale regiunii care
pot fi exploatate cu succes în cadrul unor
evenimente culturale tradiţionale (Festivalul
folcloric local „Mărie dragă Mărie”);
- Existenţa unor unităţi de alimentaţie publică şi
de prestări-servicii diversificate, dar al căror
activitate poate fi îmbunătăţită.
- Posibilitatea accesarea de fonduri europene si a
altor fonduri pentru a pune în valoare
patrimoniul cultural, inclusiv prin Proiectele
Culturale sprijinite de Administraţia Fondului
Cultural Naţional);
- Posibilitatea utilizării produselor agricole
locale în activităţile agroturistice.
- Amenajarea pe malul Mureşului a unui loc de
piknic şi a unor facilităţi pentru practicarea
diferitelor sporturi şi activităţi în aer liber.

infrastructură edilitară insuficientă şi slab
reprezentată în zonele cu potenţial turistic și
agroturistic;
- Puncte de atracţie turistică: întreaga zona are
peisaje atractive, dar fără o infrastructură de acces
competitivă;
- Slaba valorificare a lacurilor rezultate în urma
excavărilor nisipurilor și pietrișurilor din lunca
Mureșului.
- Slaba promovare turistică a monumentelor şi
siturilor de patrimoniu aflate pe teritoriul
administrativ;
- Starea de degradare în care se găsesc unele
dintre aceste obiective (Castelul Marinuzzi,
cetatea Zrebenicului, Biserica reformată Vinţu de
Jos etc.) şi lipsa unor posibilităţi de ghidaj pentru
vizitatori;
- Lipsa agro-pensiunilor cu specific local.
- Lipsa infrastructurii destinată petrecerii timpului
liber;

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- - Posibilitatea reconversiei fostelor exploatări
de nisipuri şi pietrişuri de la Pârâul lui Mihai
(Căptălan) şi Saroşa într-o infrastructură
adecvată pentru recreere şi petrecerie a timpului
liber (terenuri de sport.; terase, ştrand, plaje
artificiale, capacităţi de cazare etc).
- Abordarea unor concepte şi strategii de
dezvoltare turistică regională, în cadrul GAL
„MMTMM”, proiecte comune în cadrul
Regiunii de dezvoltare Centru (Alba, Sibiu,
Braşov, Mureş, Covasna, Harghita);
- Oportunitatea finanţării interne şi externe a
programelor din domeniul turismului;
- Valorificarea experienţei unor meşteri
populari, capabili să transmită cunoştinţele lor
tinerilor în practicarea unor meşteşuguri
tradiţionale, în special cele legate de cultivarea

- Pierderea zestrei arhitecturale, a tradiţiilor şi
obiceiurilor din zona rurală sub impulsul
modernizării şi extinderea unei arhitecturi de
împrumut;
- Dispariţia unora dintre satele de munte în urma
depopulării, prin îmbătrânirea populaţiei şi
plecarea tinerilor;
- Ne-respectarea reglementărilor legale privind
mediul, a zonelor protejate, a fondului silvic şi
continuarea poluării solului şi al apelor.
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viţei de vie;
- Includerea unor crame locale în circuit turistic
şi îmbunătăţirea
- Utilizarea fondurilor structurale ale U.E.
pentru promovarea Turismului.

SERVICII COMUNITARE.  SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT; SOCIAL ŞI SANITAR
ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Infrastructura de învăţământ preşcolar şi
gimnazial modernizată şi dotată la cerinţele
actuale de studiu;
- Reţeaua de învăţământ preşcolar din satele
Vinţu de Jos, Vurpăr şi Valea Vinţului a fost
modernizată în ultimii ani.
- Dotarea Şcolii gimnaziale din localitatea Vinţu
de Jos cu microbuz pentru transportul copiilor la
şcoală şi acasă;
- Existenţa unui centru After school încă din
2016, unde zeci de copii din clasele primare vin
zilnic să-şi facă temele.
- Asigurarea cu infrastructură sportivă aferentă
necesităţilor de strudiu; terenuri de sport, sală de
sport, materiale şi echipamente sportive.
- Calitatea şi stabilitatea cadrelor didactice;

-
-

- Numărul mare de unităţi de învăţământ
preşcolar închise din lipsa de elevi (Inuri,
Mereteu, Câmpu Gobli etc.), datorită depopulării
satelor de munte, pe fondul scăderii natalităţii în
urma emigrării populaţiei tinere aptă de
procreare.
- Numărul în scădere a elevilor de la un an la
altul;
- Schimbările survenite în legislaţia de
învăţământ şi programa şcolară, care au influenţat
negativ şcoala;
- Tendinţele manifestate de către unii elevi faţă de
şcoală, atitudine încurajată deseori de către
părinţi, potrivit căreia şcoala este necesară doar în
măsura în care aduce un loc de muncă mai bine
plătit.
- Lipsa bibliotecilor şcolare sau neglijarea
acestora pe fondul scăderii interesului pentru
lectură;
- Slaba preocupare a şcolii pentru educaţia
ecologică, pentru organizarea şi participarea la
acţiuni de ecologizare şi protecţie a mediului;

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Derularea unor parteneriate şi a unor proiecte
educaţionale cu finanţare internă şi externă.
- Posibilitatea elevilor de a-şi continua studiile
liceale şi profesionale în centre urbane aflate în
apropiere (Alba Iulia, Sebeş, Cugir etc.).
- Acces la învăţământul superior.
- Analiza posibilităţii realizării unor cursuri de
pregătire pentru forţa de muncă necesară în
unităţi economice existente pe teritoriul
comunei.

- Accelerarea procesului de îmbătrânire a
populaţiei, prin plecarea unui număr mare de
tineri;
- Scăderea numărului de elevi pe fondul scăderii
natalităţii şi al îmbătrânirii populaţiei;
- Scăderea interesului adolescenţilor faţă de
studiile universitare, faţă de şcoală în general;
- Legislaţia în domeniu, în continuă modificare;
- Menţinerea şi adâncirea decalajelor între
performanţele elevilor din mediul urban şi mediul
rural.

CULTURĂ ŞI SPORT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Infrastructura culturală din satele comunei este - Slaba punere în valoare a potenţialului istoric şi
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formată din:
Reţele TV prin cablu;
Acces la internet;
Realizarea paginii web a Primăriei.

- Cămine culturale modernizate:
Căminul Cultural Vinţu de Jos;
Căminul Cultural Vurpăr;
Căminul Cultural Mereteu
Căminul Cultural Inuri;

- Biblioteci:
Bibliotecă comunală (7870 u.b.).
Biblioteca Şcolii cu cls. I-VIII „Iuliu

Maniu” Vinţu de Jos
- Manifestări culturale locale:

Zilele comunei Vinţu de Jos organizate în
cadrul Festivalului „Mărie dragă Mărie"
- Asociaţii culturale şi sportive locale:

Ansamblul folcloric al comunei –
“Vinţana”

Asociaţia sportivă „Mureşul” Vinţu de Jos;
Existenţa unui teren de fotbal amenajat în

localitatea reşedinţă de comună
Existenţa  unei săli de sport destinată

elevilor pe lângă Şcoala gimnazială „Iuliu
Maniu” - Vinţu de Jos.

Loc de joacă amenajat pentru copii în
parcul din centru localităţii Vinţu de Jos.

arheologic deţinut (Monumente de patrimoniu);
- Lipsa unei Case memoriale legate de una dintre
marile personalităţi a cărei viaţă şi activitate este
legată de comună;
- Lipsa unui muzeu sau colecţie etnografică care
să pună în valoare tradiţiile şi bogăţia
etnofolclorică a locului:
- Insuficienta implicarea a tinerilor în viaţa
culturală şi artistică;
- Valenţele pozitive ale sportului local sunt greu
de susţinut şi valorificat datorită ambiguităţilor
legislative şi slaba implicare a agenţilor
economici locali.

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Aplicarea de programe si granturi de sprijinire
şi dezvoltare a culturii şi tradiţiilor locale;
- Posibilitatea agenţilor economici din turism de
a se implica mai mult în conservarea şi
valorificarea patrimoniului cultural  şi etnografic
al comunei;
- Existenţa ansamblului folcloric „Vinţana”
permite o valorificare superfioară a tradiţiilor şi
obiceiurilor folclorice locale, în cadrul unor
manifestări locale, zonale sau naţionale
- Promovarea locală, zonală şi judeţeană a
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, inclusiv în
rândul elevilor şi al tinerilor;
- Încurajarea tinerilor pentru sport în general.
- Găsirea pe mai departe a unor posibilităţi de
susţinere pe mai departe a Asociaţiei Sportive
„Mureşul”, în vederea promovării sale într-o
grupă superioară;
- Implementarea unor proiecte pe fonduri atrase
pentru înfiinţarea a cel puţin 2 săli de sport în
localităţile Mereteu şi Valea Vinţului.

- Insuficienta implicare a societăţii civile în
susţinerea vieţii culturale;
- Diminuarea  interesului tinerilor pentru cultură,
artă, tradiţii şi sport;
- Scăderea fondurilor destinate susţinerii şi
desfăşurării în condiţii optime a activităţii
ansamblurilor artistice şi sportive etc;
- Desfiinţarea Asociaţiei sportive locale din
motive de ambiguitate legislativă şi lipsa
fondurilor de susţinere;

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Existenţa unui dispensar medical uman în
localitatea Vinţu de Jos, cu mai multe cabinete
medicale şi farmacie, modernizat;
- Administraţia publică locală asigură fonduri şi
servicii pentru protecţie socială a persoanelor
defavorizate;
- Posibilitatea iniţierii unui parteneriat între
administraţia publică locală şi diferite ONG-uri
pentru rezolvarea problemelor sociale. Vezi
proiectul "CCI Sibişeni – Creşterea calităţii
vieţii şi a incluziunii sociale" derulat în
colaborare cu Asociația Pakiv România din Alba
Iulia;
- Posibilitatea utilizării resurselor comunitare si
extra- comunitare pentru ameliorarea
problemelor sociale;
- Implicare Consiliului Local în dezvoltarea
serviciilor comunitare pentru copil şi familie;
- Implicarea administraţiei locale în susţinerea şi
sprijinirea persoanelor vârsnice,  a celor lipsite
de ajutor sau bolnave. În prezent în comună
funcţionează două cămine pentru persoane
vărsnice şi cu dizabilităţi, administrate privat;
- Interesul manifestat pe plan local pentru
diminuarea absenteismului în scoli şi asigurarea
condiţiilor necesare pentru sănătatea elevilor şi a
cadrelor didactice. În acest context menţionăm
funcţionarea serviciului After school.

- Posturi vacante în organigrama privind funcţiile
de asistenţă socială-sănătate (asistent medical
comunitar debutant, asistenţi personali şi personal
after school incomplet).
- Lipsa unui cabinet medical şcolar pe lângă
Şcoala gimnazială Iuliu Maniu din Vinţu de Jos;
- Nivel limitat al încrederii dintre cetăţeni şi
administraţia locală, datorită mentalităţilor şi
lipsei participării publice la luarea deciziilor;
- Numărul mare a persoanelor marginalizate, care
nu au un loc de muncă.

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Creşterea implicării la nivel social a tinerilor,
prin incidenţa noilor tehnologii (IT, Internet );
- Existenţa unor exemple de succes ale unor
localnici cu iniţiativă;
- Posibilitatea utilizării infrastructurii culturale
existente pentru activităţi specifice domeniului
în mediului rural;
- Existenţa unor Strategii de dezvoltare atât la
nivel judeţean cât şi al Regiunii Centru”, care
include şi obiective din domeniul social, cu
posibilităţi de accesare de fonduri externe;

- Creşterea numărului de persoane cu probleme
medicale, ca urmare a procesului de îmbătrânire a
populaţiei;
- Creşterea numărului de îmbolnăviri datorate
degradării factorilor de mediu;
- Degradarea normelor sociale şi morale în cadrul
comunităţii, pe fondul influenţei unor factori
externi.
- Creşterea riscului de manifestare a unor
epidemii/epizootii, cu impact asupra populaţiei şi
al animalelor.

PATRIMONIUL NATURAL ŞI CULTURAL
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

NATURAL
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- Un peisaj natural şi rural tipic pentru satul
românesc transilvan, care îmbină prezenţa
reliefului de deal şi coline cu cel de luncă. În
cadrul acestui peisaj are loc o alternanţă între
vegetaţia de pădure, păşuni şi terenuri agricole,
concomitent cu o vegetaţie specifică de luncă,
din preajma Mureşului.
- Prezenţa unor zone naturale protejate de mare
importanţă conservativă, precum situl
ROSPA 0139 - Piemontul Munţilor Metaliferi,
sit inclus în reţeaua „Natura 2000”, conform
anexei nr. 1 la HG 1.248/2007.
- Pretenţa râului Mureş şi rolul major pe care
acesta îl poate juca în activităţi sportive nautice
şi de petrecere a timpului liber.

CULTURAL
- Prezenţa unui număr de şase monumente

istorice şi de cult, incluse în listele de
patrimoniu, ca monumente istorice de interes
naţional sau local, la Vinţu de Jos (4), Vurpăr
(2) şi Valea Vinţului (1), din care două sunt
bisericii cu incinte din piatră (Vinţ şi Vurpăr);
- Prezenţa pe teritoriul localităţii Vinţu de Jos a
unui monument de secol XIII, care a cunoscut
mai multe transformări, devenit în sec. XV
castel medieval al Cardinalului Gheorghe
Martinuzzi. Fostul castel, astăzi o ruină cu
notorietate, a avut o istorie sumbră legată de
moartea primului său proprietar dar şi al altor
oameni politici din sec. XVI-XVII.
- Includerea comunei în programul judeţean de

dezvoltare „Peisajul cultural Valea Mureşului –
Izvor de viaţă şi prosperitate”, obiectiv cu o
importanţă majoră în dezvoltarea durabilă a
economiei şi turismului din zonă.
- Prezenţa unui număr important de situri

arheologice şi istorice, perpetuate de-a lungul
istoriei, începând din neolitic, epoca bronzului,
epoca fierului, perioada romană şi feudal
timpurie, situri care mai aşteaptă încă o
cercetare extinsă.
- Existenţa unor tradiţii locale legate de

sărbătorile de iarnă sau primăvară, de activităţi
agricole, sau momente de viaţă.

- Slaba cunoaştere şi promovare a zonei;
- Lipsa unei igienizări masive a malurilor râului
Mureş şi al cursurilor de apă care străbat teritoriul
comunei.
- Lipsa unor amenajări în vederea petrecerii
timpului liber, amplasate pe malul Mureşului cât
şi în zonele colinare adiacente.
- Lipsa foişoarelor de observaţie pentru
ornitologi, amenajate în mediile lor de habitare
(În preajma Ampoiului şi în zona colinară
mărginaşă).
- Slaba promovare a patrimoniului cultural, cu
valenţe turistice, inclusiv a obiectivelor incluse în
listele de patrimoniu.
- Dezinteresul manifestat pe plan local şi de către
factorii de răspundere pentru
restaurarea/refacerea Castelului Martinuzzi şi
refacerea cupolei Bisericii reformate din Vulpăr,
obiective cu un uriaş potenţial şi impact turistic;
- Inexistenţa panourilor de semnalizare şi
promovare al acestor obiective;
- Lipsa unor posibilităţi locale de ghjidaj;
- Acces limitat la unele obiective de interes
turistic (lăcaşe de cult, clădiri istorice etc.), în
condiţiile lipsei marcajelor şi a acceselor (Cetatea
Zebrenicului) din Valea Vinţului.
- Existenţa unui număr mare de elemente de
patrimoniu sau de altă natură care necesită lucrări
urgente de restaurare, refacere, reabilitare
(Castelul Martinuzii, Biserica reformată din
Vurpăr, Biserica reformată Vinţu de Jos; Conacul
Kendeffy-Horvath etc.).

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Comuna Vinţu de Jos dispune de un bogat
patrimoniu natural şi istoric încă prea puţin

- Degradări ireversibile suferite de unele obiective
de patrimoniu istoric, în lipsa implicării
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valorificat ştiinţific şi turistic. În acest context
implicarea administraţiei locale în
susţinerea/patronarea unor activităţi de cercetare
istorică şi naturală ar creşte semnificativ
interesul pentri zonă
- Amenajarea unor observatoare pentru păsări în
preajma râului Mureş şi în zonele colinare,
pentru ca iubitorii de înaripate, să le
“pândească” și să le fotografieze.
- Tot în acest context este necesară amenajarea
unei „ferme de biodiversitate”, pe Valea Gobli
sau Valea lui Mihai, unde să fie organizate
diferite activităţi cu copiii, pentru cunoaşterea
animalelor domestice, florei locale şi a păsărilor.
- Posibilitatea accesării unor fonduri europene
sau guvernamentale pentru restaurarea unor
obiective cu caracter cultural şi istoric, cu mare
valoare turistică şi turistică.
- Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor din zonă
în cadrul manifestărilor organizate:

- Zilele comunei, organizate anual în satul
de reşedinţă, sub genericul ,,Marie, draga
Marie!”, la data de 15 august;

- ,,Flori de primavara”- se sarbatoreste a
II-a zi de Sf. Paste;

- ,,Ziua Eroilor”- sărbătorită in ziua de
,,Înalţarea Domnului”.

- Valorificarea superioară a patrimoniului
cultural local este sprijinită de existenţa a patru
Cămine culturale, în satele Vinţu de Jos, Valea
Vinţului Vurpăr şi Mereteu şi de existenţa
Ansamblului folcloric ,,Vintana”, infiintat prin
HCL in anul 2009 sub indrumarea domnului
Albu Enesel.

administraţiei locale şi a instituţiilor culturale
interesate.
- Pierderea tradiţiilor prin îmbătrânirea accelerată
a populaţiei locale şi diminuarea populaţiei tinere,
creative şi capabilă de muncă.
- Schimbarea imaginii satelor prin adoptarea unei
arhitecturi constructive, lipsite de tradiţie şi spirit
local.
- Lipsa unei abordări unitare în ceea ce priveşte
managementul mediului.

RESURSE  UMANE  ŞI ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Interesul manifestat de către administraţia - Comunicare deficitară între autorităţi şi cetăţeni
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locală pentru investiţii, concretizată în oferirea
unor facilităţi pentru investitori strategici;
- Dotarea cu echipamente, tehnică de calcul şi
acces la Internet, atât în administraţie, cât şi în
învăţământ;
- Asigurarea serviciilor administrative cu
personalul necesar;
- Necesitatea respectării şi aplicării legislaţiei
existente în domeniul administraţiei publice
locale şi mediului;
- Existenţa Planului de acţiune în domeniul
implementării Aquis-ului Comunitar în
domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii
populaţiei;
- Suportul autorităţilor administrative judeţene şi
locale (Prefectura, Consiliul Judeţean, Consiliul
Local) pentru implementarea Aquis-ului
Comunitar;

pentru a rezolva problemele
comunităţii în mod unitar;
- Fonduri proprii insuficiente aflate la dispoziţia
administraţiei locale, pentru rezolvarea
problemelor de protecţie a obiectivelor şi zonelor
protejate;
- Rigiditatea instituţiilor cauzată de o legislaţie
stufoasă care favorizează birocratizarea în
detrimentul eficienţei;
- Lipsa unui personal bine pregătit, capabil să
întocmească şi să promoveze documentaţii pentru
atragerea de fonduri externe pentru investiţii

OPORTUNITĂŢI RISCURI
- Dezvoltarea parteneriatului public-privat; -
Implementarea unor sisteme de management pe
proiect la nivelul administraţiei publice locale;
- Creşterea eforturilor autorităţilor în folosirea
unor practici curente şi coerente de gestionare a
problemelor de administraţie şi mediu;
- Utilizarea şi valorificarea maximală a
programelor de finanţare din agricultură;
- Existenţa unor Strategii de Dezvoltare a
Regiunii Centru şi a judeţului Alba, ca punct de
plecare pentru îmbunătăţirea activităţilor în
domeniu.
- Posibilitatea accesării unor fonduri externe
pentru investiţii de mediu şi dezvoltare a
infrastructurii turistice.

- Scăderea interesului societăţii civile pentru
rezolvarea problemelor de mediu, pe fondul
insatisfacţiei pricinuite de lipsa suportului
financiar al unor investiţii şi întârzierile de
implementare;
- Lipsa de coordonare a acţiunilor de atragere a
unor investitori în diferite domenii;
- Lipsa unei culturi de implicare a cetăţenilor în
rezolvarea problemelor comunitare.

3.9. Diagnostic
Din analiza profilului comunei se desprinde ideea existenţei unor potenţiale de dezvoltare,

economică, socială, administrativă şi de mediu, care pot fi îmbunătăţite. Paşi semnificativi s-au
făcut în privinţa dezvoltării industriilor de prelucrare agro-industriale, a serviciilor, construcţiilor şi
comerţului local. Paşi importanţi s-au făcut şi în privinţa infrastructurii şi a valorificării
potenţialului turistic existent.

Viitorul economic al comunei va fi puternic influențat de realizarea terminalului multimodal
de la Sebeş – Vinţu de Jos. Zona în care va fi implementat acest proiect are două legături către
autostrăzile Sebeș-Turda (A 10) și  Sibiu-Lugoj (A 1), precum și către magistralele de cale ferată,
prin nodul feroviar de la Vințu de Jos, unde sunt tranzitate peste 2 milioane tone pe an spre europa
de vest. La Vinţu de Jos  se intersectează magistralele feroviare: M 200 (Braşov – Sibiu – Şebeş –
Vinţu de Jos – Simeria – Deva – Arad), cu legătură directă spre M. 300  (Bucureşti – Braşov –
Sighişoara – Teiuş – Cluj-Napoca – Oradea), prin sectorul Vinţu de Jos – Alba Iulia – Teiuş.

Caracteristicile negative identificate au inclus constrângeri legate de infrastructura de
transport care include satele de pe malul drept al Mureşului. În prezent, odată cu terminarera
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lucrărilor la DJ 107 A, o parte din aceste sate își vor îmbunătăți semnificativ legăturile auto cu
centru de comună și cu capitala administrativă a județului - Alba Iulia. În schimb starea DJ 705 C,
care urcă pe Valea Vinţului legând o parte din satele de munte, cu posibilitatea de racordare la DN
74 de pe Valea Ampoiului, rămâne pe maideparte un deziderat. Lipsa unei infrastructuri de
transport viabile în acest spaţiu limitaează posibilităţile de dezvoltare economică şi chiar dispariţia
unora dintre satele de munte, incapacitatea valorificării terenurilor agricole şi a resurselor, inclusiv
turistice, din aceast spaţiu. Pe lângă acest neajuns satele Gura Cuţului, Mătăcină, Laz, Poieniţa,
Haţegana, Inuri, Stăuini, situate în acest spaţiu montan se confruntă cu o altă problemă majoră,
riscul dispariţiei în contextul depopulării şi a îmbătrânirii populaţiei. Această zonă dispune totuşi de
un potenţial ridicat pentru dezvoltarea viticulturii şi a pomiculturii, precum şi pentru înfiinţarea unor
microferme de creştere a animalelor.

Deşi se manifestă mai puţin agresiv la nivelul comunei, datorită aportului înregistrat mai
ales de localitatea de reşedinţă, râmâne totuşi problema legată de  îmbătrânirea populaţiei şi de slaba
valorizare a potenţialului cultural şi natural existent, pe fondul lipsei resurselor financiare şi a
birocratizării excesive resimţite la nivelul societăţii. Nu putem omite nici faptul că pe teritoriul său
administrativ Vinţu de Jos dispune de un număr mare de elemente de patrimoniu sau de altă natură
care necesită lucrări urgente de restaurare, refacere, reabilitare (Castelul Martinuzzi; Biserica
reformată din Vinţu de Jos; Biserica reformată din Vurpăr, a cărei cupolă s-a prăbuşit deja; Cetatea
Zrebenicului; Conacul Kendeffy-Horvath din Vurpăr etc.), care pot contribui la zestrea economică şi
turistică a comunei, inclusiv la creşterea nivelului de trai. În privinţa limitării posibilităţilor de
valorificare turistică a zonei emblematică rămâne starea precară a drumurilor din zona colinară şi de
munte (DJ 705 C, pe sectorul Valea Vinţului – Mătăcina – Inuri - Releu), fapt care limitează accesul
spre această zonă, de un pitoresc deosebit.
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CAP. IV.
VIZIUNEA ŞI OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

A
COMUNEI VINŢU DE JOS PENTRU PERIOADA 2016-2025

4.1. Conceptul strategic de dezvoltare bazat pe valorile/identitatea comunităţii
locale

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comuna Vinţu de Jos este în concordanţă cu
imaginea directoare din Studiu privind potenţialul de dezvoltare socio-economică durabilă a Văii
Râului Mureş, Regiunea Centru (Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU, 2016) în care este
exprimată o viziune comună a localităţilor din Valea Mureşului din Regiunea Centru privind
dezvoltare durabilă propusă: „Peisajul cultural Valea Mureşului – Izvor de viaţă şi prosperitate;
un peisaj natural şi cultural armonios, cu valoare recreaţională şi atractivitate ridicată”.

Mureşul reprezintă unul dintre principalele elemente naturale ale comunei prin posibilitatea
mare de amenajare a unor structuri şi activităţi cu rol de agrement, activităţi sportive şi de petrecere
a timpului liber. Transformarea Mureşului într-un râu navigabil este o premisă pentru amenajarea
unui parc nautic, prevăzut cu pontoane pentru ambarcaţiuni mici şi prin reamenajarea lacurilor si a
fostelor exploataţii de balast. La rândul lor malurile pot deveni nuclee de atracţie prin amenajarea de
alei pietonale, circuite pentru biciclete, terenuri de sport etc.

Dezvoltarea comunei ia în considerare efectele investiţiilor din municipiului Alba Iulia, care
va deveni pol pentru turismul de transit și educativ. De asemenea, râul Mureş, prin amenajările
pentru agrement poate deveni un pol de interes pentru petrecerea  activă a timpului liber
(cicloturism, pescuit sportiv, navigație, turism etc.).

4.2. Viziunea de dezvoltare a comunei Vinţu de Jos

Dezvoltarea comunei este în legătură directă cu dezvoltarea oraşului Alba Iulia. Prin dezvoltarea
economică şi amenajările de agrement pe malurile Mureşului, comuna Ciugud şi municipiul Alba
Iulia se vor apropia spaţial, comuna devenind o zonă suburbană a acestuia care beneficiază de toate
avantajele apropierii de un centru urban.

Mureşul este principalul element natural şi de potenţial al comunei. El va deveni un spaţiu public
semnificativ pentru locuitorii comunei şi ai municipiului Alba Iulia. El se poate transforma din
element de separare în element unificator prin crearea unei zone de agrement comună pentru Alba
Iulia şi Ciugud.

Mureşul va deveni un parc nautic prin transformarea lui în râu navigabil pentru ambarcaţiuni mici
cu pontoane, reamenajarea vechilor lacuri de la Limba si a fostelor exploataţii de balast. Malurile
vor fi mobilate cu nuclee de atracţie şi vor alinia oferte de agrement şi sport (alei pietonale, circuite
pentru biciclete, terenuri de sport). Parcul nautic se integrează unui concept de ansamblu care
profilează comuna ca centură albastră şi verde a municipiului Alba Iulia, cu bune calităţi ecologice
şi cu o ofertă substanţială de agrement şi sport. Mureşul va devini astfel un loc al întâlnirii şi
coeziunii celor două localităţi şi factor important în îmbunătăţirea calităţii vieţii în comună.

Potenţialul turistic al comunei va fi valorificat prin crearea de amenajări turistice pe malul
Mureşului (parc de agrement nautic grupat în jurul unei oglinzi de apă (prag pe rîu sau lac artificial
alimentat din rîu), pe dealurile înalte (dotări turistice, case de vacanţă), piste de montainbike, turism
cinegetic, pescuit sportiv etc.
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În relaţia sa cu municipiul Alba Iulia, principalele vocaţii ale comunei sunt dezvoltare economică şi
rezidenţială. Preţurile mai reduse faţă de Alba Iulia şi panorama deosebită spre Mureş, Alba Iulia şi
Munţii Trascău de pe versanţii de deal consacră zona pentru locuire. Comuna va avea dotări urbane
(centru de comună, spaţii publice, spaţii comerciale, amenajări pentru agrement şi sport) şi condiţii
de locuire (loturi mari, impozite reduse) care vor oferi o calitate ridicată a vieţii, un standard urban
cu avantajele apropierii de natură: râul Mureş, pădure etc. De asemenea, accesibilitatea serviciilor şi
infrastructurii municipiului Alba Iulia va răspunde exigenţelor unui nivel de trai urban.

La fel ca Mureşul, şoseaua expres Sebeş-Turda poate separa dar poate şi uni cele două localităţi.
Dotările industriale ale ambelor localităţi se vor apropia în zona şosele expres.

Comunităţile din comuna Ciugud îşi vor păstra şi întări identitatea prin revitalizarea tradiţiilor,
sărbătorilor  care reprezintă o resursă culturală deosebit de bogată. Atracţia turistică a comunei
pentru locuitorii centrelor urbane apropiate va creşte prin valorizarea zestrei etno-folclorice a
comunităţilor.

În acest context obiectivul principal îl constituie realizarea dezvoltării economice şi sociale
durabile a unităţii administrativ teritoriale Vinţu de Jos, prin punerea în valoare a potenţialului
natural şi uman al zonei, inclusiv prin atragerea unor fonduri guvernamentale şi europene.

Tradiţional baza economică a comunei Vinţu de Jos a constituit-o agricultura, prin cultivarea
pământului în Lunca Mureşului şi creşterea animalelor în cadrul satelor de munte, alături de o
importantă componentă de servicii şi mică industrie. Ţinând seama de aceste tradiţii şi de
potenţialul existent,  dezvoltarea economică a comunei Vinţu de Jos trebuie să aibă la bază o
valorificare superioară a poziţiei sale geografice, a resurselor solului, a capacităţilor existenţe şi a
forţei de muncă disponibilă. Această dezvoltare va avea loc pe două paliere, în cadrul unui efort
local, susţinut direct de către administraţia locală şi în cadrul unui efort zonal, pe baza
parteneriatului inter-sectorial în cadrul Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba (AIDA).

Schimbările survenite în ultimii ani la nivel naţional şi local au dus la diminuarea
importanţei unor sectoare (creşterea animalelor) şi la dezvoltarea sectorului industrial şi a
serviciilor, capabile să restructureze şi să susţină pe mai departe economia zonei. În acest scop se
impune sprijinirea unor direcţii noi de dezvoltare, cum sunt;

- Dezvoltarea agriculturii competitive, în cadrul unor ferme familiare şi ferme de
dimensiuni medii, bine dotate cu utilaj agricol de înaltă fiabilitate;

- Creşterea animalelor în sistem familiar şi semi-industrial în cadrul unor microferme
agricole, pentru valorificarea potenţial de hrană existent (păşuni şi fâneţe) şi a
infrastructurii rămase de la vechile ferme agricole;

- Creşterea suprafeţelor cultivate cu plante tehnice  şi medicinale;
- Dezvoltarea legumiculturii şi a pomiculturii, pe baza tradiţiei şi a potenţialului existent;
- Dezvoltarea şi diversificarea producţiei piscicole, în cadrul suprafeţelor lacustre

existente sau aflate în formare;
- Exploatarea şi prelucrarea superioară, pe plan local, a resurselor agricole existente

(cereale, fructe etc.).

4.3. Vinţu de Jos – Obiective  strategice de dezvoltare
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare îl constituie dezvoltarea durabilă şi echilibrată

a comunei Vinţu de Jos, prin abordarea integrată, locală şi regională a aspectelor de ordin economic,
socio-cultural şi de mediu, care să contribuie la punerea în valoare a potenţialului material şi uman
de care dispune, în vederea creşterii confortului material şi uman a cetăţenilor. Acest obiectiv este
realizat într-o strânsă legătură cu obiectivele generale şi cele strategice adoptate la nivel regional,
judeţean şi zonal, în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului „Valea Mureşului”, jud. Alba, râul
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Mureş devenind devenind astfel elementul unificator al unei dezvoltări zonale integrate, prin prisma
unei economii eficiente din punct de vedere al consumului de resurse şi energie.

Obiectivul general al strategiei este structurat la rândul său pe trei direcţii de dezvoltare
strategică, identificabile pe baza unor indicatori recunoscuţi:

a. – Utilizarea eficientă şi raţională a resurselor naturale ţinând cont de necesităţiile
generaţiilor viitoare:

• Protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor
• Utilizarea raţională a resurselor (natură, mediu, resurse naturale, resurse umane)
• Reducerea consumului de resurse (energie, apă, resurse naturlae, suprafeţe de

teren)
• Reducerea gradului de poluare a mediului (deşeuri, substanţe periculoase, emisii,

poluarea aerului, peisaj)
• Sprijinirea şi valorificarea producţiei autohtone, inclusiv energetică, în cadrul unor

circuite locale şi regionale
• Finanţarea/promovarea formelor regenerabile de energie

b. – Creşterea valorii adăugate regionale prin dezvoltarea unor lanţuri economice durabile şi
sustenabile:

• Viabilitatea economică
• Îmbunătăţirea situaţiei veniturilor
• Asigurarea bazei economice (resurse naturale, mediu, peisaj, resurse

umane)
• Sprijinirea lanţurilor şi circuitelor economice regionale
• Creşterea valorii adăugate regionale
• Finanţarea/Promovarea producţiei regionale, prelucrarea şi

comercializarea produselor regionale de calitate
• Finanţarea/Promovarea colaborării dintre producătorii regionali

(asociaţii/grupuri de producători)
c. Utilizarea elementului de unicitate al peisajului cultural Valea Mureşului pentru

dezvoltarea activităţilor turistice şi de agrement.
• Asigurarea unei dezvoltări armonioase a localităţilor ţinând cont de

aspectele ecologice şi culturale.
• Conservarea şi promovarea tradiţiilor, a meşteşugurilor tipic regionale

precum şi a particularităţilor arhitecturale locale.
• Asigurarea structurilor de bază pentru aprovizionare (hrană, comunicaţii,

mobilitate şi educaţie) şi asigurarea/crearea de oferte socio-culturale.
• Creşterea gradului de conştientizare pentru valorile regiunii (identitate)
• Îmbunătăţirea egalităţii şanselor în special pentru tineri, Obiective  specifice femeii

şi generaţiilor vârstnice
Pentru fiecare direcţie de dezvoltare strategică au fost stabilite obiective specifice (AXE)

pentru fiecare temă de bază,, a căror aingere se poate realiza prin implementarea unor măsuri şi
proiecte, fructificând toate oportunităţile de finanţare disponibile – europene, naţionale, regionale,
judeţene şi locale, aflate la dispoziţia administraţiei locale. Alături de aceste oportunităţi de
finanţare mai sunt accesibile cele stabilite prin Legea 233/2016 şi OU 39/2018, privind parteneriatul
public-privat.
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Priorităţi şi măsuri de dezvoltare (Obiective specifice)

OBIECTIVE SPECIFICE MĂSURI SPECIFICE ŞI PROIECTE

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ NR. I
1.1. Reabilitare şi protecţia
peisajului natural

1.1.1. Ecologizarea râului şi a albiilor văilor afluiente;
1.1.2. Prevenirea deversării de ape uzate industriale şi casnice;
1.1.3. Renaturarea pe cale biologică a râului Mureş;
1.1.4. Managementul integrat al deşeurilor

1.2. Asigurarea unui debit
optim şi prevenirea
inundaţiilor

1.2.1. Evaluarea impactului pentru proiectele propuse, în special în
domeniile transport şi energie (analize de impact asupra mediului);
1.2.2. Conservarea actualului curs natural al râului Mureş, fără
modificări datorate unor măsuri economice, de transport sau de
natură tehnică;
1.2.3. Măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor (întreţinerea
digurilor şi alte amenajări hidrotehnice).

1.3. Asigurarea
biodiversităţii râului ca şi
habitate ale faunei şi florei

1.3.1. Creşterea efectivului de peşte şi protecţia diferitelor specii,
crearea de zone protejate de-a lungul cursului de apă pentru
piscicultură, inclusiv prin valorificarea excavaţiilor rezultate în
urma exploatării nisipurilor şi a pietrişurilor.
1.3.2. Monitorizarea şi respectarea normelor euopene de protecţia
mediului: a directivele „Natura 2000”, protecţia păsărilor,
habitatelor, şi resursele de apă.
1.3.3. Introducerea de noi specii de peşte în vederea creşterii
biodiversităţii.

1.4. Reabilitarea suprafeţelor
de teren degradate, a spaţiilor
excavate şi reutilizarea lor

1.4.1. Reabilitarea suprafeţelor de teren poluate sau contaminate.
1.4.2. Reintroducerea în curcuitul economic a lacurilor rezultate în
urma exploatării materialelor de construcţie, prin transformarea lor
în spaţii de agrement şi de petrecere a timpului liber, pescării sau
altele,

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ NR. II
2.1. Asigurarea unei
agriculturi ecologice în
bazinul hidrografic Mureş

2.1.1. Diversificarea şi comercializarea produselor agricole
2.1.2. Utilizarea raţională a pesticidelor şi a îngrăsămintelor –
monitorizarea şi verificarea fermelor agricole

2.2. Extinderea activităţilor
economice în domeniile
piscicultură şi pescuit

2.2.1. Dezvoltarea şi extinderea fermelor piscicole, utilizând
excavaţiile rezultate pentru exploatarea nisipurilor şi a pietrişurilor
din zona Pârâul lui Mihai şi Valea lui Mihai

2.3. Exploatarea eficientă şi
raţională a resurselor naturale
(pietriş, nisip)

2.3.1. Stabilirea zonelor de exploatare şi control, cu limitarea
utilizării terenurilor agricole valoroase;
2.3.2. Obligarea societăţilor exploatatoare în vederea renaturării
respectiv, restaurării albiilor;
2.3.3. Măsuri de control în contextul derulării lucrărilor de drumuri
(autostrăzi, drum rapid, drumuri de legătură respectiv legături
interregionale).

2.4. Sprijinirea unei creşteri
economice durabile şi
ecologice

2.4.1. Sprijinirea întreprinzătorilor locali în vederea creerii de noi
locuri de muncă, prin acordarea unor facilităţi locale
2.4.2. Promovarea/Comercializarea produselor locale cu valoare
adăugată
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2.5. Diversificarea surselor
de energie regenerabilă şi
utilizarea  eficientă a energiei

2.5.1. Stabilirea suprafeţelor de teren destinate parcurilor solare sub
sigla „Valea Mureşului – Valea Soarelui”;
2.5.2. Stabilirea suprafeţelor de teren pentru cultivarea plantelor
energetice cu creştere rapidă
2.5.4. Creşterea eficienţei energetice industriale şi casnice

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ NR. III
3.1. Îmbunătăţirea mobilităţii
între localităţi – de pe o parte
pe alta a râului precum şi la
nivel inter-judeţean

3.1.1. Îmbunătăţirea căilor de acces peste râu
3.1.2. Îmbunătăţirea accesului către zonele izolate şi a legăturilor
inter-regionale. În acest cadrul acestui obiectv se încadrează şi ideia
modernizării DJ 705 C pe sectorul Valea Vinţului – Gura Cuţului –
Lazuri – Poiana Ampoiului, drum care va putea deschide o nouă
legătură între Valea Mureşului şi Valea Ampoiului.
3.1.3. Verificarea podurilor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
(Podul peste Mureş de la Vurpăr)

3.2. Îmbunătăţirea şi
diversificarea posibilităţilor
de practicare a activităţilor
sportive şi de agrement

3.2.1. Crearea de zone de agrement atractive şi stabilirea acestora în
planurile locale/zonale (legea picnicului), prin reconversia fostelor
exploatări de agregate minerale de la Pârâul lui Mihai şi Valea Lui
Mihai;
3.2.2. Dezvoltarea de oferte specifice în domeniul sportiv (stabilirea
zonelor adecvate pentru practicarea sporturilor de agrement şi
extreme).

Finanţarea/Promovarea
turismului durabil pe Valea
Mureşului

3.3.1. Plan de acţiune pentru dezvoltarea turismului în natură şi a
turimului acvatic (parc acvatic)
3.3.2. Diversificarea ofertelor turistice pe Mureş (navigaţia
turistică, plutărit, caiac-canoie);
3.3.3. Elaborarea unui plan de promovare/marketing pentru ofertele
turistice şi de agrement.

În contextul implementării obiectivelor generale propuse, credem posibilă adaptarea şi
implementarea în cadrul fiecărui obiectiv a unui număr de 1-2 proiecte cheie la nivelul
comunei Vinţu de Jos, cu implicare regională şi locală:

OBIECTIVUL GENERAL I
OBIECTIVE ZONALE/REGIONALE OBIECTIVE LOCALE

Renaturarea râului Mureş – proiect inter-
regional: iniţiativă a Consiliului Judeţean Alba
cu sprijin din
partea ADR Centru

- Pe plan local proiectul va include lucrări de
igienizare a malurilor, refacerea vegetaţiei
specifice pe suprafeţele cuprinse între dig şi albia
râului, amenajarea de alei şi piste de biciclete (pe
coama digului !), conservarea zonelor umede etc.

OBIECTIV GENERAL II
- Dezvoltarea unui centru cu oferte de cazare şi
masă ce oferă specialităţi regionale: Sudul Văii
Mureşului;
- Proiect intercomunitar cu caracter comercial:
„Peşte din râul Mureş“

- Pe lângă oferta de acest gen asigurată de către
unităţile turistice Drumul Dragostei şi
Complexul Cardinal se propune realizarea unei
capacităţi de cazare complexe, prevăzute cu un
parc acvatic şi alte dorări la Valea lui Mihai.
- Amenajarea unor capacităţi piscicole în zona
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Pârâul lui Mihai, care să contribuie inclusiv la
repopularea râului cu unele specii de peşti,
precum şi amenajarea unor locuri /puncte/terase
destinate pescarilor sportivi în diferite locuri pe
Mureş.

OBIECTIV GENERAL III
- Dezvoltarea unor parcuri de agrement cu
arhitectură plutitoare (case de vacanţă,
restaurante), oferte balneo-climaterice şi sporturi
extreme de apă.

- Crearea unei asemenea zone de agrement în
zona Pârâul lui Mihai, prin reconversia fostelor
exploatări de agregate minerale, care să
transforme lacurile artificiale existente în parcuri
de agrement cu arhitectură plutitoare, terase,
amenajări plaje artificiale, pescării etc;
- Realizarea unui spaţiu de agrement cu
capacităţi de cazare, ştrand, terase, parc acvatic
la Valea Lui Mihai.

Pornind de la analiza situaţiei existente, reflectată prin analiza SWOT pe principalele
domenii de dezvoltare strategică, acest document îşi propune trasarea principalelor direcţii de
dezvoltare şi identificarea unor acţiuni/măsuri/proiecte concrete, care prin actul decizional local să
genereze creştere economică, valoare adăugată. locuri de muncă şi ridicarea calităţii vieţii
cetăţenilor, utilizând acelea-şi direcţii de dezvoltare prioritare.

4.4. Direcții  prioritare de dezvoltare
În cazul comunei Vinţu de Jos direcţiile de dezvoltare strategică menţionate anterior, sunt

strâns legate de cele la nivel zonal, de aceia şi strategia de dezvoltare locală este strâns corelată cu
cea de la nivel zonal, judeţean şi regional, pe baza direcţiilor majore de dezvoltare, trasate prin
strategiile de dezvoltare la nivel naţional. Pornind de la analiza situaţiei existente, reflectată prin
analiza SWOT acest document vine să centralizeze unitar principalele direcţii de dezvoltare
strategică, stabilind obiectivele specifice, direcţiile de dezvoltare prioritare şi identificarea unor
acţiuni/măsuri/proiecte concrete, care prin actul decizional local să genereze creştere economică,
valoare adăugată, locuri de muncă şi ridicarea calităţii vieţii cetăţenilor.

AŞEZAREA SPAŢIALĂ  ŞI CADRUL NATURAL
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Depunerea de proiecte în vederea
amenajării unor zone verzi şi de
agrement pe malul Mureşului

- Crearea unor zone verzi pentru locuitorii comunei şi
populaţia urbană din zonă;
- Reconversia funcţională a fostelor exploatări de pietrişuri
şi nisipuri din lunca Mureşului;
- Lucrări de igienizare a malurilor râului, refacerea
vegetaţiei specifice şi reamenajarea terenului cuprins între
malurile râului şi dig în vederea transformării într-o zonă de
agrement (alei, piste de biciclete, platforme pentru pescuitul
sportiv etc).
- Curăţarea albiei şi decolmatări în vederea transformarea
Mureşului într-un râu navigabil de interes turistic.
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- Extinderea colaborării cu ONG-urile
de mediu şi implicarea şcolilor în
programe comune de educaţie
ecologică

- O mai bună educaţie ecologică şi de mediu la tânăra
generaţie, cu implicaţie pentru întreg corpul social;
- Amenajarea unor observatoare pentru observarea faunei, în
special a păsărilor din zonă;
- Creşterea efectivului de peşte şi protecţia diferitelor specii,
crearea de zone protejate de-a lungul cursului de apă pentru
piscicultură,, inclusiv prin amenajarea unor pescării
destinate acestui scop.

- Valorificarea unor oportunităţi de
finanţare pentru proiecte privind
utilizarea surselor regenerabile de
energie

- Consilierea şi incurajarea populaţiei locale pentru a face
investiţii în panouri fotovoltaice şi pentru încălzirea apei, în
vederea reducerii consumurilor de combustibili naturali sau
fosili
- Limitarea pierderilor de energie şi diminuarea
consumurilor.

- Valoriificarea cadrului natural şi al
aşezării geografice în raport cu două
importante centre urbane limitrofe

- Prin amenajarea de ştranduri, plaje artificiale, terase, spaţii
comerciale şi de cazare, poate creste interesul şi afluxul de
populaţie din centrele urbane în timpul verii, weekend şi
zilele toride de vară.
- Creşterea interesului pentru zonă, a consumului şia a
taxelor pentru visteria locală

INFRASTRUCTURĂ  ŞI  UTILITĂŢI
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Implementarea programelor şi
proiectelor de extinderee a reţelelor de
apă şi canalizare în toate localităţile
viabile ale comunei

- Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi
canalizare (Faza 2) pentru localitţile Vurpăr, Valea Vinţului,
Câmpu Glbli, Valea Gobli, Mereteu, Valea lui Mihai, Părâul
lui Mihai.
- Conectarea tuturor locuitorilor la  reţelele de apă şi
canalizare-
- Aplicarea soluţiilor cele mai eficiente pentru mărirea
capacităţilor de epurare; prin creşterea capacităţii la actuala
staţie de epurare sau construirea unei staţii de epurare noi,
care să deservească localităţile din dreapta Mureşului.

- Reabilitarea drumurilor agricole şi
modernizarea drumurilor comunale
în vederea creşterii accesibilităţii spre
terenurile agricole şi/sau aşezările
limitrofe.

- Creşterea accesibilităţii spre zonele şi terenurile agricole;
- Îmbunătăţirea legăturilor dintre satele de munte şi dintre
acestea şi localităţile limitrofe;
- Continuarea extinderii şi a modernizării iluminatului
public în toate localităţile comunei, prin adoptarea unor
soluţii moderne.

- Modernizarea şi extinderea sediului
Primăriei Vinţu de Jos

- Creşterea capacităţii de deservire a cetăţenilor în domeniul
serviciilor publice;
- Îmbunătăţirea accesului populaţiei la aceste serviciile
administrației locale.
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PROBLEME DE MEDIU
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Amenajarea de zone de agrement şi
petrecere a timpului liber

- Realizarea unor amenajări pentru agrement şi de petrecere
a timpului liber în zona fostelor exploataţii de nisipuri şi
pietrişuri de la Pârâul lui Mihai şi Valea lui Mihai,
prevăzute cu ştanduri, terase, piscine, pescării, plaje
artificiale etc.
- Renaturarea malurilor Mureşului şi amenajarea de alei
pietonale şi pentru biciclişti în lungul râului;
- Reorganizarea spaţiului din jurul ruinelor Castelului
Martinuzzi , curăţarea vegetaţiei crescute haotic şi
amenajarea unui parc.

- Adoptarea unor măsuri de
ecologizare şi educaţie ecologică atât
în cadrul şcolilor cât şi cu ajutorul
unor ONG-uri de mediu

- Antrenarea elevilor şi a persoanelor care primesc ajutoare
sociale la acţiuni de ecologizare a malurilor Mureşului şi al
altor cursuri de apă din zonă;
- Un control mai streict asupra zonelor cu risc de depozitare
clandestină a gunoaielor şi a deşeurilor din construcţii şi
aplicarea unor măsuri coercitive drastice împotriva
contravenienţilor.
- O implicare mai mare a administraţiei locale în
determinarea crescătorilor de animale de a-şi realiza
platforme speciale pentru depozitarea dejecţiilor animale.

- Încurajarea şi promovarea spre
finanţare a unor proiecte care prevăd
utilizarea de surse regenerabile de
energie

- Creşterea interesului pentru utilizarea panourilor solare
pentru obţinerea apei calde.
- Creşterea interesului pentru utilizarea panourilor
fotovoltaice şi a consumatorilor energetici de clasă A şi
A.++
- Încurajarea interesului pentru realizarea de locuinţe cu un
consum scăzut de enegie (case verzi) şi promovarea
utilizării pompelor de căldură pentru încălzirea locuinţelor,
în locaţiile fără acces la reţeaua de gaz.

POPULAŢIA  ŞI  RESURSELE  UMANE
OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Acordarea unor faciluităţi pentru
tinerii care se stabilesc în comună.

- Creşterea forţei de muncă în teritoriul administrativ:
- Susţinerea fermelor familiale prin creşterea numărului de
tineri ocupaţi în agricultură;

- Creşterea atractivităţii pentru
condiţiile de locuire în comună

- Creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea serviciilor
sociale oferite,
- înființarea de cabinete medicale specializate
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ECONOMIE  ŞI DEZVOLTARE  DURABILĂ
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Adoptarea de facilităţi fiscale pentru
investitorii privaţi din zonă.

- Crearea de facilităţi fiscale (ajutor de minimis local)
pentru stimularea investiţiilor creării de noi locuri de
muncă;
- Concesionarea la preţuri atractive a terenurilor aflate în
proprietatea comunei;
- Creşterea volumului de investiţii în teritoriul administrativ

- Atragerea de investitori privaţi prin
amenajarea aerodromului local.

- Creşterea numărului de turişti în zonă:
- Creşterea fondului de colectare a taxelor de la investitorii
privaţi.

- Promovarea şi înregistrarea
produselor locale tradiţionale.

- Identificarea şi promovarea unor produse locale
tradiţionale prin instituţii media şi internet.
- Participarea la târgurile de profil şi la alte evenimente
specifice pentru promovarea produselor locale tradiţionale;

- Încurajarea apariţiei şi a dezvoltării
infrastructurii turistice şi de petrecere
a timpului liber

- Creşterea veniturilor UAT din taxe şi venituri.
- Creşterea numărului de angajaţi şi scăderea şomajului,
- O mai bună valorificare a potenţialului natural şi istoric
deţinut

- Creşterea numărului de asociaţii şi
exploataţii în agricultură, pomicultură,
creşterea animalelor etc.

- Înfiinţarea de noi unităţi de producţie cu profil agro-
industrial;
- Crearea unor strcturi economice locale, în vederea
îmbunătăţirii pieţei de desfacere şi valorificare a produselor
locale:

- Reabilitarea şi modernizarea
drumurilor agricole şi de exploataţie

- Modernizarea căilor de acces spre drumurile agricole,
ferme, plantaţii etc.
- Refacerea şi decolmatarea podeţelor de pe canalele de
scurgere şi irigaţie.

- Înfiinţarea în zona Gară CFR –
Vinţana a unui Centru de transfer
intramodal de interes regional

- Creşterea capacităţilor de depozitare şi logistică pe
teritoriul UAT cu impact asupra bugetelor locale.
- Creşterea vizibilităţii şi a importanţei UAT în cadrul
schimburilor economice regionale, naţionale şi europene.
- O valorificare superioară a poziţiei pe care o deţine în
cadrul reţelei de transport multimodal  TEN-T, pentru
transportul de mărfuri containerizate

- Participarea UAT Vinţu de Jos la
proiectul de înfiinţare a unui pol de
dezvoltare economică zonală

- O dezvoltare susţinută şi o mai bună integrare economică.
- Creşterea veniturilor locale.
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POTENŢIAL TURISTIC, SPORTIV  ŞI DE PETRECERE  A  TIMPULUI  LIBER
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Creşterea capacităţii de cazare
turistică, pe fondul unei promovări
mai agresive a potenţialului turistic
local.

- Înfiinţarea de noi capacităţi de cazare turistică de tipul
pensiunilor şi al agropensiunilor.
- Restaurarea şi punerea în valoare a unor importante
obiective istorice de o valoare deosebită (Cetatea
Zrebenicului, Castelul Martinuzzi, Bisericile reformate
(calvine) de la Vinţu de Jos şi Vurpăr etc.
- Promovarea potenţialului turistic al comunei pe toate site-
urile de specialitate, pe cel al primăriei şi al agenţilor
economici din domeniul tuirsmului.

- Creşterea numărului de turişti care
vizitează comuna

- Facilitarea accesului turiştilor la obiectivele din zonă, prin
panouri de prezentare, traseie marcate şi puncte de
belvedere amenajate.
- Amenajarea în zona gării a unui panou publicitar cu
accesul la principalele obiective naturale şi antropice de
interes turistic din comună.
- Înfiinţarea unor pescării destinate creşterii şi înmulţirii
peştilor în vederea repopulării Mureşului, deschisă inclusiv
pescuitului sportiv

- Realizarea unei zone de agrement pe
malul drept al Mureşului

- Reconversia şi transformarea fostelor exploatări de
pietrişuri de pe malul drept al Mureşului în zone de
agrement şi de petrecere a timpului liber, prin ridicarea unor
capacităţi de cazare moderne şi spaţii de campare.
- Amenajarea unor ştranduri în aer liber, atât de necesare în
zilele toride de vară, a piscinelor şi plajelor artificiale.
- Realizarea unor foişoare în preajma Mureşului şi în zona
colinară de unde iubitorii de animale şi păsări să le poată
observa.

- Înfiinţarea unui Centru cultural la
Vinţu de Jos şi promovarea Casei
Memoriale a scriitorului „Itu Nicolae”

- Promovarea tradiţiilor şi a obiceiourilor locale prin
intermediul formaţiilor culturale locale.
- Promovarea evenimentelor şi a personalităţilor istorice
locale.
- Înfiinţarea unei expoziţii etnografice întruna din vechile
case tradiţionale.
- Creşterea vizibilităţii culturii locale şi a rolului jucat în
dezvoltarea culturii româneşti.

- Revitalizarea activităţilor sportive şi
a sportului de masă

- Modernizarea infrastructurii sportive existente şi
sprijinirea echipei locale de fotbal prin căutarea unui
sponsor;
- Organizarea de competiţii sportive între elevii în cadrul
Sălii de sport, în vederea incurajării practicilor sportive în
rândul copiilor şi al tinerilor.
- Înfiinţarea unor terenuri de sport (tenis. volei, baschet) în
preajma zonelor de agrement de pe malul drept al
Mureşului.
- Amenajarea unor platforme şi locuri de pescuit sportiv pe
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malul Mureşului.

- Amenajarea unor piste de biciclete

- Amenajarea unei piste de biciclete între Vinţu de Jos şi
Alba Iulia, pe coama digului de protecţie a Mureşului
- Amenajarea unei piste de biciclete în zona colinară spre
Dealu Ferului şi/sau Stauini, care să includă puncte de
belvedeere şi foişoare pentru urmărirea păsărilor.

SERVICII COMUNITARE.  SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT;  SOCIAL ŞI SANITAR
ÎNVĂŢĂMÂNTUL

OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Accesarea de fonduri exterene în
vederea reabilitării tuturor spaţiilor de
învăţământ. Cele închise din lipsă de
elevi vor putea primii o altă destinaţie.

- Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ, inclusiv prin
reducerea numărului de elevi dintr-o clasă;
- Şcolile închise (Inuri) din lipsă de elevi/profesori vor fi
reabilitate şi redate circuitului cultural sub forma unor
amenajări expoziţionale, cu caracter etnografic sau istoric.

- Dotarea şcolilor şi a grădiniţelor la
necesităţile impuse de un învăţământ
modern, performant.

- Dotarea şcolilor şi a grădiniţelor cu mobilier adecvat;
echipamente şi materiale ilustrative, necesare în procesul
educativ
- Echiparea laboratoarelor cu echipamente, aparatură,
tehnică de calcul şi alte echipamente didactice moderne
(table inteligente, proiectoare etc).
- Dotarea cabinetelor medicale, atelierelor şi bibliotecilor cu
cele necesare.

- Transportul elevilor - Primăria se va implica plenar în asigurarea celor mai bune
condiţii de transport al elevilor la şcoală şi înapoi
ASISTENŢĂ  SOCIALĂ

- Prevenirea absenteismului şi al
abandonului şcolar

- Urmărirea absentreismului şi al abandonului şcolar în
rândul elevilor din famii defavorizate şi nu numai.
- Sprijinirea copiilor din familiile defavorizate cu materiale
şi rechizite şcolare.
- Un control mai riguros asupra modului cum este asigurat
programul „cornu şi laptele” sau alt program aplicabil în
şcoli.

- Sprijinirea persoanelor cu nevoi
speciale

- Cunoaşterea situaţiei persoanelor abuzate şi asigurarea
protecţiei acestora;
- Asigurarea drepturilor legale pentru persoanele cu nevoi
speciale (handicap), inclusiv accesul în instituţiile de stat.
- Inventarierea şi cunoaşterea gospodăriilor unde mai
trăieşte o singură persoană, vîrnică şi cu o capacitate de
întreţinere diminuată în vederea acordării de sprijin material
sau de altă natură.

- Sprijinirea celor două case de
bătrâni din localitate

- Asigurarea cu personalul specialiat necesar;
- Asigurarea condiţiilor de trai şi a hranei necesare pentru
locatari
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SĂNĂTATE

- Asigurarea asistenţei medicale
pentru toate satele comunei

- Sprijinirea medicilor de familie, inclusiv prin mijloace de
transport dacă este nevoie, când sunt necesare deplasări ale
medicului (sau bolnavului) la bolnavi situaţi în sate mai
îndepărtate de centru.
- Program flexibil pentru cabinetul medicului de familie şi
pentru farmacie;
- Sprijinirea măsurilor necesare, inclusiv a celor de
carantină,  în cazul izbucnirii unor epidemii.

- Asigurarea asistenţei medico-
veterinare pentru crescătorii de
animale

- Sprijinirea funcţionării pe pălan local a unui cabinet
medico-veterinar;
.- Împiedecarea sau limitarea infectării oamenilor cu unele
boli preluate de la animale.

PATRIMONIUL NATURAL ŞI CULTURAL
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Valorificarea patrimoniului natural
local

- Marcarea şi amenajarea accerselor spre zonele cele mai
reprezentative din cadul sitului ROSPA0139 - Piemontul
Muntilor Metaliferi - Vinţu de Jos;
- Amenajarea unor foişoare sau platforme pentru observarea
faunei şi florei locale
- Renaturarea şi repopularea râului Mureş împreună cu
Asociaţiile de pescari.

- Promovarea patrimoniului cultural şi
istoric avut

- Sprijinirea ansamblului folcloric „Vinţana” în promovarea
cântecului popular şi al tradiţiilor locale;
- Promovarea prin mas-media şi internet a monumentelor
istorice de pe teritoriul comunei;
- Marcarea şi amenajarea acceselor spre aceste obiective şi
prezentarea acestora prin panouri special amenajate.
- Căutarea de soluţii împreună cu proprietarii de drept şi
instituţiile de cultură interesate a modalităţilor de restaurare
şi punere în valoare a acestor monumente (Castelul
Martinuzzi, Biserica calvină Vinţu de Jos şi Vurpăr,
Conacul Kendefi-Horvath din Vurpăr etc.

- Înfiinţarea unor case memoriale și
colecţii etnografice locale,
reprezentative pentru localitate și
Valea Mureşului

- Punerea în valoare a moştenirii istorice şi culturale
aparţinând vechilor locuitori saşi şi ale comunităţii habane;
- Valorificarea patrimoniului etnografic aparţinând
populaţiei româneşti din zonă;
- Promovarea unor mari personalităţi politice și culturale a
căror nume este legat de Vinţu de Jos: (Cardinalul Giorg
Martinuzzi (1482-1551); Protopopul Ioan Zorba, traducător
şi om de cultură din sec. XVII; Alvinczi Peter, umanist şi
om politic maghiar din sec. XVI-XVII;  exploratorul
farmacist Carl Franz Binder (1824-1875), părintele
Muzeului de Etnografie Universală din Sibiu, Castó János
(1883-1913), botanist şi ornitolog, baronul Zigmond
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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

RESURSE  UMANE  ŞI ADMINISTRAŢIE  PUBLICĂ
OBIECTIVE SPECIIFICE REZULTATE  SCONTATE

- Optimizarea serviciilor
administraţiei publice locale

- Îmbunătăţirea serviciilor publice şi orientarea acestora
către cetăţeni;
- Pregătirea capitalului uman din administraţia publică;
- Promovarea parteneriatelor public privat şi a colaborărilor
inter-instituţionale în zonă, prin intermediul asociaţiilor şi
grupurilor de acţiune locală din care comuna face parte.
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CAP. V.
PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTARE PUG

5.1. Variante de dezvoltare
Varianta 0
Prin această variantă se păstrează starea actuală a unităţii administrativ teritoriale, fără

intervenţii controlate prin reglementări urbanistice sau de altă natură. Consecinţa ar fi o dezvoltare
necontrolată, haotică scăpată de sub control

Varianta 1
Această variantă preia propunerile din planurile urbanistice zonale (PUZ) sau de detaliu

(PUD) realizate deja pe teritoriul comunei înainte de elaborarea şi finalizarea PUG-ului şi
extinderile prevăzute prin actualul PUG.

Considerăm că localităţile comunei Vinţu de Jos, prin amplasamentul lor geografic şi
apropierea de Alba Iulia, au o reală posibilitate de dezvoltare, fiind importante la nivel teritorial.
Amplasarea principalelor localităţi componente la contactul dintre zona de piemont al Munţilor
Vinţului şi Câmpia Mureşului, într-o zonă pitorească, printr-o politică adecvată din partea
administraţiei locale, poate creşte interesul unor investitori, atât în contextul formării unui pol de
transfer economic, a industriei materialelor de construcţii şi agro-zootehnice cât şi în domeniul
logistic, turistic, piscicol şi pomicol. În sprijinul dezvoltării turismului şi agro-turismului fiind
prevăzute posibilităţi de extindere în zona Valea lui Mihai şi Pârâul lui Mihai.

Nivelul ridicat de habitare înregistrat în zonă încă din preistorie, favorizat de condiţiile de
mediu, se oglindeşte astăzi prin existenţa unui număr foarte ridicat de situri arheologice semnalate
sau cercetate. Multe dintre acestea se găsesc pe terasele văilor şi pe culmile dealurilor din apropiere,
inclusiv pe vatra actualelor localităţi. Prezenţa acestor situri, semnalate sau identificate prin PUG,
au necesitat stabilirea unor zone de protecţie în jurul acestora. În arealele în care există asemenea
situri orice intervenţie poate fi realizată numai după obţinerea în prealabil a unui aviz din partea
instituţiilor teritoriale ale Ministerului Culturii.

De asemenea, trebuie ţinut seama de faptul că o parte importantă din teritoriul administrativ
al UAT Vinţu de Jos este inclusă în cadrul unor arii naturale protejate, precum ROSPA0132 –
Munţii Metaliferi.

În plus, teritoriul extravilanului este marcat de existenţa unor zone de protecţie aferente
cimitirelor, a unor ferme agricole şi alte unităţi economice, a exploatărilor de materiale de
construcţii, a cursurilor de apă, a reţelelor edilitare şi a infrastructurii de transport existente sau
propuse, dar şi al unor situri arheologice şi monumente. Zonele de protecţie şi siguranţă a tuturor
obiectivelor menţionate au fost definite conform legislaţiei în vigoare.

După darea în folosinţă a tronsonului Deva – Sibiu din autostrada A1 si modernizarea reţelei
feroviare pe sectorul Simeria – Teiuş – Blaj, nu mai sunt prevăzute investiţii de interes naţional pe
teritoriul său administrativ. Extinderile propuse la nivelul
intravilanului, deşi substanţiale, sunt justificate de
creşterea vetrei de locuire, de investiţii cu caracter
economic (unităţi industriale, ferme agricole şi de creştere
a animalelor, ferme viticole etc.), extinderi cu caracter
turistic, tehnico-utilitar şi religios. Pentru aceste
amenajări/construcţii, indiferent de profil, în funcţie de
locul ocupat în raport cu zonele protejate din jurul unor
monumente de patrimoniu, sunt necesare avize din partea
Ministerului Culturii prin structurile sale teritoriale, după
caz.



109

Varianta 2
În această variantă se menţin propunerile din cadrul variantei 1, dar se include în plus

realizarea unui centuri ocolitoare a localităţii Vinţu de Jos, prin conectarea directă a DJ 107 C la DN
7, drum care ar trebui să ocolească localitatea prin nord, traversând calea ferată prin zona gării,
pentru a se racorda la DN 7 în zona Vinţana. Deşi propunerea inplică importante costuri materiale,
fiind dificil de realizat în prezent, ea va trebui avută în vedere într-un viitor previzibil, pentru că ar
favoriza o legătură mai optimă a DJ 107 C la A 1 şi gara CFR, scutind localitatea Vinţu de Jos de
neajunsurile inerente provocate de circulaţie prin mijlocul aşezării. Nu este exclus ca măsura să
devină viabilă într-un viitor previzibil, în contextul înfiinţării aici a unui centru de transfer
intramodal.  Menţionăm faptul că este în analiza ADR Centru, necesitatea înfiinţării unor centre de
transfer intermodal/multimodal in Regiunea Centru, judeţul alba respectiv la Feldioara-Brasov, la
Targu Mures, pentru judeţul Alba fiind în analiză două locaţii; la Coslariu-Teius sau Vintu de Jos.

5.2. Lista principalelor proiecte de dezvoltare
În strânsă concordanţă cu prevederile Strategiei de dezvoltare zonală şi a valorificării

potenţialului local şi zonal pe principiul dezvoltării durabile, administraţia locală s-a implicat în
stabilirea şi implementarea unui număr important de proiecte de investiţii, menite a contribui la
creşterea nivelului de trai pentru toţi membrii comunităţii. Aceste proiecte sunt grupate în 6
categorii majore:

· mediu;
· organizare spaţială;
· activităţi economice şi mediu de afaceri;
· social-cultural;
· management şi administraţie publică şi
· dezvoltarea gradului de accesibilitate la serviciile publice.

Sursele de finanţare utilizate sau propuse pentru implementarea proiectelor menţionate sunt:
fonduri UE; fonduri structurale, bugetul de Stat şi Ministerul Mediului; bugetul local, fonduri
private şi alte fonduri atrase.

A. Proiecte de investiţii finalizate:
· Modernizarea si dezvoltarea comunei Vintu de Jos, proiect în valoare de 13.219.200 lei,

finanţat prin PNDR 2007-2013, Măsura 3.2.2. şi implementat în perioada 23.06.2010 –
23.06.2013.

· Modernizare statie epurare loc. Vintu de Jos – suflanta, proiect în valoare de 20483,86 lei,
finanţat prin  programul III, finalizat în 2017.

B. Printre proiectele de investiţii aflate în curs de implementare:
- Modernizare si extindere retea de alimentare cu apă si apă uzată în comuna Vințu de Jos,

proiect în valoare de 4.728.403,36 lei, finanţat prin PNDR 2014 – 2020, cu perioada de
implementare 18.10.2016 - 18.10.2019;

- Modernizare Gradinița în localitatea Vințu de Jos, comuna Vințu de Jos, proiect în valoare
de 1.750.497,11 lei, finanţat prin PNDR 2014 – 2020, cu perioada de implementare
28.07.2017 - 28.07.2020;

- Achiziționarea unei autospeciale de stingere cu apăși spumă de capacitate medie, pentru
serviciul voluntar pentru situatii de urgență al primariei comunei Vințu de Jos, județul Alba,
proiect în valoare de 547.975,31 lei, finanţat prin PNDR 2014 – 2020, cu perioada de
implementare 19.12.2017 - 19.12.2019;

- Împreună cu CCI Sibişeni implementarea unui proiect privind „Creşterea calităţii vieţii şi a
incluziunii sociale in Vinţu de Jos” - ID 103385, proiect în valoare de 21.491.286,08 lei, din
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care primăria este Partener 1 (com. Vintu de Jos) 2.012.041,68 lei. Proiectul este finanţat
prin POCU, cu implementare în perioada 09.08.2017 – 09.08.2020.

C. Investiţii în derulare:
- Consolidare pod pe DJ 705 B peste râul Mureş, km. 3+949, loc. Vintu de Jos, jud. Alba,

investiție în valoare de 6.764.500,13 lei (inclusiv TVA), finanțată de către Consiliul
Județean Alba, cu o durată a lucrărilor  de 10 luni, (sfârşitul anului 23019).

- Modernizare si extindere retea de alimentare cu apa potabilă şi apă uzată in Comuna Vinţu
de Jos, Judeţul Alba, proiect în valoare de 3,617,802 lei, finanţat prin PNDR;

- Proiect de modernizare a clădirii în vederea desfășurării activității unei grădinițe cu program
normal, cu peste 150 de copii cu vârste de la 3 la 6 ani, proiect în valoare de 1.401.089 lei,
finanţat prin PNDL;

- Reactualizare Planul Urbanistic General al comunei Vinţu de Jos - faza de aprobare,
investiţie în valoare de 6000 + 10.000 lei, finanţat de la bugetul local prin achiziţie directă şi
finalizată în cursul anul 2019-2020;

D. Proiecte noi, cu documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate:
Prin programul reactualizat al achiziţiilor publice al Consiliului Local al Comunei Vinţu de

Jos, sunt stabilite pentru anul 2019 următoarele proiectele de investiţii:
- Investiţie nouă în sistem complet de canalizare în localitățile Vurpăr, Valea Vinţului, Valea

Goblii și Cîmpu Goblii, comuna Vinţu de Jos, judeţul Alba, proiect în valoare de
5.999.267,00 lei,  lei, finanţat prin PNDL

- Reabilitare și asfaltare drum comunal Valea Vințului, comuna Vințu de Jos, proiect în
valoare de 9.465.518 lei, finanţat prin FDI, cu perioada de implementare 2020;

Alte investiţii prevăzute în cadrul programelor de achiziţii publice directe ale comunei pe
anul 2019:

- Construire remiză PSI şi copertină, investiţie în valoare de 303 000 lei, finanţat de la bugetul
local prin achiziţie directă şi finalizată;

- Amplasament staţii de autobus pe raza comunei, investiţie în valoare de 45 000 lei, finanţat
de la bugetul local prin achiziţie directă şi finalizată;

- Extindere reţea de apă şi branşamente în comună, investiţie în valoare de 360 000 lei,
finanţat de la bugetul local prin achiziţie directă şi finalizată în cursul anul 2019-2020;

- Construire centru multifuncţional faza de execuţie lucrări (C+M), investiţie în valoare de
690 622,18 lei, finanţat de la bugetul local prin proccedură simplificată şi finalizată în
decursul anul 2019;

- Achiziţionare fosă septică Cămin Cultural Vinţu de la Vurpăr + accesorii, investiţie în
valoare de 2.800 lei lei, finanţat de la bugetul local prin achiziţie directă şi finalizată în
cursul anul 2019;

- Extindere cimitir pe un nou amplasament, construire capelă mortuare şi împrejmuire, pentru
Parohia Sibişeni, investiţie în valoare de 130.000 lei, finanţat de la bugetul local prin
achiziţie directă şi finalizată în cursul anul 2019;

- Modernizare şi extindere Cămin Cultural Vinţu de Jos  (faza DALI, documentaţii, avize),
investiţie în valoare de 25.000 lei, finanţat de la bugetul local prin achiziţie directă şi
finalizată în cursul anul 2019;

- Pregătirea documentaţiei pentru modernizare trotuare  şi rogole pe strada Lucian Blaga (DJ
107 C), investiţie în valoare de 2.900 lei lei, finanţat de la bugetul local prin achiziţie directă
şi finalizată în cursul anul 2019;
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CAP. VI.
IMPLEMENTARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE

6.1. Parteneriate oportune
Coordonarea implementării Strategiei de dezvoltare locală şi a Planului de acţiune prevăzut

este asumat de către Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos care va stabili o echipă de
management pentru implementare (EMI), condusă de către primar. Pentru implementarea strategiei.
Parteneriatele oportune vin să extindă eforturile de implicare şi consultare de către EMI a diverselor
grupuri de interese locale şi entităţi interesate. Structura menţionată ca colabora îndeaproape cu
administraţia locală, cu funcţionari publici şi alţi specialişti din domenii tehnice, financiare şi de
administraţie, a cărorr viziune şi experienţă profesională să le permită înţelegerea tuturor aspectelor
legate de acest proces complex.

Structura menţionată va colabora de asemenea cu:
- oameni de afaceri locali şi alte entităţi interesate;
- potenţiali investitori;
- comunitatea locală;
- organizaţii şi organiseme centrale şi locale de mediu etc.

6.2. Etapele implementării panului de acţiune

A. Adoptarea
În cadrul acestei etape planul va fi supus dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor

opera recomandările primite, planul va fi înaintat Consiliului Local în vederea aprobării.

-+î6
3. Implementarea
Implementarea strategiei propuse se concretizează în realizarea obiectivelor definite în

cadrul acesteia, având la baza procesul de valorificare a resurselor disponibile (materiale,
financiare, umane) în rezultate calitative şi cantitative, astfel încât strategia să-şi îndeplinească
misiunea asumată. Implementarea acestui document se va face în contextul intercondiţionalităţii cu
alte strategii la nivel locale (UAT-urile vecine), într-un proces integrator în Strategia de Dezvoltare
a Judeţului Alba, pe perioada 2014-2020. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile
şi măsurile necesare concretizării obiectivelor propuse prin strategie. Fiecare activitate/inițiativă
cuprinsă în Planul de acţiuni al Strategiei de dezvoltare a comunei Vințu de Jos în diferite domenii
ce urmează a fi implementate, va avea la baza obiectivele specifice stricte, planul activităţilor
necesare, indicatorii de monitorizare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect,
partenerii implicaţi în realizarea proiectului, şi sursele de finanţare, etc.

Schema implementării implică parcurgerea a trei etape:
Plan de acţiune ► Implementare ► Rezultate;

prin mecanismul format din :
- Structura instituţională (Consiliul Local în calitate de coordonator);
- Structura de resurse umane (Primăria prin echipa de implementare);
- Portofoliul de metode şi instrumente de implementare folosite (Structura decizională în

cadrul echipei(;
- Activităţile specifice de implementare, activităţi conexe etc).

În funcţie de natura intervenţiei lor, metodele şi instrumentele de implementare a strategiei
pot fi grupate în patru categorii:

➢ reglementative: acorduri, hotărâri, decizii, modificări ale Hotărârilor C.L. etc;
➢ financiare: parteneriate public-private, investiţii publice, sponsorizări, etc;
➢ de comunicare: campanii de informare, educare şi de promovare, etc;
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➢ acţiune directă: utilizarea mijloacelor existente.

C. Monitorizare
Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg şi a acţiunilor concrete urmăreşte realizarea

obiectivelor în contextul acţiunilor/activităţilor propuse, a resurselor umane, materiale şi financiare
alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcţionare a parteneriatelor generale sau
individuale pe proiecte, performanţele echipelor de implementare etc. Monitorizarea se va efectua
către echipa de management instituţional (E.M.I.) stabilită în Cadrul Consiliului local.

În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă majoră,
modificări ale elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau neaşteptate din partea
participanţilor la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera acţiuni de ajustare –
restructurare – alocări suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente și raţionale soluţii
de remediere şi adaptare a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut, astfel încât
să se asigure realizarea activităţilor propuse.

D. Evaluarea implementării planului/strategiei
În cadrul acestei etape se vor analiza pentru fiecare proiect implementarea fiecărui indicator

de implementare stabilit. În funcţie de complexitate se pot efectua evaluări intermediare, pe faze de
implementare. Sistemul de evaluare permite să se cunoască în ce măsură strategia şi proiectele
componente şi-au atins obiectivele propuse, iar dacă rezultatele sunt cele prevăzute, în termeni de
eficienţă, calitate şi cantitate. Evaluarea se realizează la trei momente cheie:

A. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: când se evaluează impactul potenţial al
acţiunii/proiectului şi corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie
asupra oportunităţii proiectului/acţiunii;

B. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de implementare,
analizând cursul corect al acţiunii şi rezultatele intermediare;

C. Evaluarea finală se realizează după finalizarea unui proiect, pentru a analiza dacă au fost
sau pot fi atinse rezultatele prevăzute inițial.

Pentru realizarea monitorizării şi evaluării, atât la nivel de strategie cât şi la nivel de acţiune
individuală, se pot utiliza indicatori de progres, la nivel de strategie şi indicatori de impact şi de
rezultat, la nivel de acţiuni concrete.

Metodologia de evaluare are la baza următoarele:
gradul de realizare a indicatorilor;
eficienţa implementării strategiei;
impactul efectiv avut, în urma eliminării problemelor şi de valorificare a şanselor

care au stat la baza elaborării Strategiei;
sustenabilitatea rezultatelor obţinute;
cauzale care au determinat succesul sau insuccesul în implementare;
eventualele efecte secundare neplanificate.

E. Analiza impactului
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum

influenţează criteriile de performanţă privind rezolvarea eficientă a problemelor fiecărei localităţi se
vor efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioada
de timp după finalizarea acestuia.

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă posibilitatea unor analize, atât
permanent, cât şi periodic, care să se constituie în rapoarte de etapă asupra stadiului de
implementare a proiectelor.

F. Responsabilități
Echipa de management instituţional (E.M.I.) stabilită de către Consiliul Local Vinţu de Jos

este responsabil pentru monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare pe perioada 2014-2020
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în scopul evaluării încadrării în timp, a calității și eficienței activităților realizate în vederea
formulării și implementării proiectelor. EMI realizează rapoarte semestriale privind:

• stadiul și modul de realizare a obiectivelor strategiei;
• progresul activităților legate de formularea și implementarea strategiei de la momentul
aprobării strategiei
• gradul de satisfacere a nevoilor beneficiarilor săi;
• utilizarea eficientă a resurselor disponibile;
• încadrarea în cadrul normativ dat.


